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ُإن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفـسنا ومـن  ّ
ضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال م

 .ًإله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
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َّ ورش خدي هـدي حممـد أما بعد؛ فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخـري اهلـ

 .ٍاألمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
ِمعرفــة الــسبيل يف الــدعوة إىل اهللا ســبب لنجــاح الــدعاة إىل اهللا يف دعــوهتم،  ٌ ُ

ِوسبب للحصول عىل سعادة الدنيا واآلخرة  .ٌ وسبب الجتامع األمة،ٌ
R Q P \ [ Z Y X W V U T S : خولــذلك قــال تعــاىل لرســوله 
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J X W V U T S R Q P O N M L K : وقال تعـاىل

] \ [ Z Y]األنعام[. 
هـذه «: ، ثـم قـالً خطاخّخط لنا رسول اهللا : ( قالاوعن ابن مسعود 

: ، قال يزيد»ٌهذه سبل«: ًطا عن يمينه وعن شامله، ثم قالّثم خط خطو، »سبيل اهللا
 .»متفرقة«

P O N M L K J ٌعىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قـرأ، 

W V U T S R Q]١٥٣:األنعام[. 
  مـا عـىل األرضعليكم بالسبيل والسنة، فإنه: ( قالايب بن كعب ُأوعن 

ًمن عبد عىل السبيل والسنة ذكر اهللا ففاضت عيناه من خشية ربه؛ فيعذبه اهللا أبدا،  ّ ُ َ َ
بيل والسنة ذكر اهللا يف نفسه فاقـشعر جلـده مـن سوما عىل األرض من عبد عىل ال

رقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريـح خشية اهللا إال كان مثله كمثل شجرة قد يبس و
ّ عنها ورقها؛ إال حط اهللا عنه خطاياه، كام حتات عن تلك الشجرة َّشديدة، فتحات ّ ُ

 .ورقها
ِوإن اقتصادا يف سبيل وسنة خري من اجتهاد يف خالف س ٍ ٌ ٍ   وايل وسـنة، فـانظربً

ــم  ــون عملك ــصادا-أن يك ــادا أو اقت ــان اجته ًإن ك ــاج -ً ــىل منه ــون ع    أن يك
 .)ء وسنتهماألنبيا

                                                       
 ).١/٥٩ (»مشكاة املصابيح« :حسن) ١(

 ).٣٩٥( رقم »سلسلة اآلثار الصحيحية«) ٢(



 

 ٩ 

ِوسئل فضيلة الشيخ اإلمام الوالد حممد نـارص الـدين األلبـاين  • ُِ َ ً سـؤاال :ُ
 .ُحول معرفة األسس التي جيب عىل الدعاة إىل اهللا أن يبدأوا هبا يف دعوهتم

سس التي ترون من خالل مرئياتكم أنه يمكـن ما هي األ: وهذا نص السؤال
 للعامل اإلسالمي أن ينهض هبا؟

الــذي أعتقــده هــو مــا جــاء يف نــص احلــديث : (: قــال الــشيخ :اجلــواب
وهو جواب عن مثل هذا السؤال وعن كثري من األسئلة التـي تطـرح -الصحيح، 

، َإذا تبـايعتم بالعينـة، وأخـذتم أذنـاب البقـر«: خوهو قوله  -يف العهد احلارض
سـلط اهللا علـيكم ذال ال ينزعـه « -يف سـبيل اهللا- »تم اجلهادورضيتم بالزرع وترك

 .»عنكم حتى ترجعو إىل دينكم
فاألساس هو الرجوع إىل اإلسالم، وهذا األمر قد أشار إليه إمام دار اهلجـرة 

ً يف كلمة مأثورة عنه تكتب كام كانوا يقولون قديام بـامء الـذهب، :اإلمام مالك  ُ
 خً أن حممـدا  فقد زعـماإلسالم بدعة يراها حسنةمن ابتدع يف (: :وهو قوله 

 Q P O N M L K  :خان الرسالة، اقرأوا قـول اهللا تبـارك وتعـاىل

V U T S R]فام مل يكن يومئذ دينا ال يكـون اليـوم دينـا]٣:املائدة ،ً ً : ، وقـال)ٍ
 ).وال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا(

وهذه اجلملة األخرية هي بيت القصيد فيام يتعلق باجلواب عن ذاك الـسؤال، 
 . األمة إال  بام صلح به أوهلاوال تصلح هذه: :حيث قال 

                                                       
 ).١١ (»الصحيحة«) ١(



 

  ١٠ 

فكام أن األمة العربية يف عهدها يف اجلاهلية ما صلح أمرها إال بعد أن جـاءهم 
ُ بوحي السامء، الذي أسـعدهم يف الـدنيا ويف األخـرى، فـإن األسـاس خنبيهم 

الذي ينبغي أن تكون احليـاة اإلسـالمية الـسعيدة يف هـذا الـزمن عليـه لـيس إال 
ب وإىل السنة، غري أن هذا الكالم حيتـاج إىل يشء مـن التفـصيل الرجوع إىل الكتا

لكثرة اجلامعات أو األحزاب اإلسالمية املوجودة اآلن يف الساحة؛ فإن كل مجاعـة 
ُتدعي لنفسها أهنا هي التي وضعت املنهج الذي يمكـنهم بـه أن حيققـوا املجتمـع  َّ

 :ًاإلسالمي، واحلكم باإلسالم، فكلهم كام قيل قديام
ـــيىلوكل ـــدعي وصـــال بل   ًهـــم ي

 

ــــذاكا ــــم ب ــــيىل ال تقــــر هل   ول

 

 الـذي بـه الـسبيلأن : خونحن نعلم من كتاب اهللا ومن حديث رسـول اهللا 
 واحد، فال بد من سبيليمكن حتقيق السعادة يف الدنيا ثم السعادة يف اآلخرة إنام هو 

سالمية ً ليسلك عليه من كان حقا يبتغي العمل لصالح الدعوة اإلالسبيلحتديد هذا 
 هو ما ذكره اهللا تبارك وتعاىل يف غري ما آية يف القـرآن السبيلواألمة اإلسالمية، هذا 

U T S R Q P O N M L K J : الكريم، قال ربنـا عـز وجـل

W V]التــي تــؤدي إىل مــا ينــشده كــل مــسلم اليــوم  فــالطريق]١٥٣:األنعــام  
 .ُ الذي أشري إليه يف هذه اآلية الكريمة السبيل إنام هو-لكن اجلامهري ما يعرفونهو-

ً املذكور يف اآلية الكريمة بمثل رائع جـدا  السبيل هذاخولقد أوضح النبي  ٍ
التـي كـان مـن عادتـه أن جيلـس عليهـا دون أي -رسمه ألصحابه عـىل األرض 

ً يوما خطا مخَّ فقد خط هلم رسول اهللا -كربياء َّستقيام عىل األرض، ثم خط عىل ً ً



 

 ١١ 

ًجانبيه خطوطا قصرية، ثم قرأ عليه الصالة والسالم وهـو يمـر بأصـبعه الـرشيفة 
 ثــم أشــار إىل O N M L K J: عــىل اخلــط املــستقيم اآليــة الــسابقة

R Q P : اخلطوط التي عىل جانبي اخلط املستقيم بقوله بتامم اآلية الكريمـة

W V U T S. 
 الطريق الذي تنشده كـل مجاعـة أو كـل فـرد مـن هـذه األمـة يف اعتقادي أن

، السبيللتحقيق السعادة هلا يف الدنيا واآلخرة طريق واحد ولن جيدوا هلم إال هذا 
 قد أتم بيان خطورة احليدة عن هذا الطريق املستقيم بقولـه خوبخاصة أن النبي 

ق، وعـىل رأس هذا رصاط اهللا، وهذه طـر«:  حيث قال-يف متام احلديث السابق-
 .» منها شيطان يدعو الناس إليهكل طريق

فالدعاة إذن كثريون، لكن الداعية إىل احلق إنام هو الذي يـدعو النـاس إىل أن 
 وأصـحابه، ومـن جـاءوا مـن بعـدهم خيسريوا عىل مـا كـان عليـه الرسـول 

 .واتبعوهم بإحسان
َّكد ربنا عز وجل باآليـة األخـرى يف القـرآن الكـريم مـا ذكـر يف اآليـة وقد أ

< ? @ L K J I H G F E D C B A : السابقة، فقال تعـاىل

S R Q P O N M]١١٥:النساء[. 
َّ يذكر دائام يف القرآن مفردا، وليس هناك سبل تتبع، ولو أن السالكني فالسبيل ُ ً ً ُ

  ُعىل هذه السبل والسائرين عىل تلك الطرق كانـت مقاصـدهم ونوايـاهم حـسنة
                                                       

 .تقدم خترجيه) ١(



 

  ١٢ 

ُإن افرتض فيهم ذلك- ُ فـإهنم لـن يـصلوا إىل بغيـتهم، مـا دام أهنـم مل يـسلكوا -ْ
 .لذي يؤدي هبم إىل مقصدهم املرشوعالطريق الوحيد املستقيم ا

ولقد جاء يف احلديث الصحيح الذي تتفق عليـه كـل اجلامعـات واألحـزاب 
ًاإلسالمية فكرا، ولكنهم خيتلفون يف تطبيقه سـلوكا، قـول النبـي  تفرقـت «: خً

ثنتـني وسـبعني فرقـة، ، وتفرقت النصارى عـىل االيهود عىل إحدى وسبعني فرقة
من هـي : ، قالوا»وستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة

 .»هي اجلامعة«: يا رسول اهللا؟ قال
هـي «: ِّهذه هي الرواية املشهورة، وثمة رواية أخرى تفرس األوىل، وهي قولـه

 .»التي عىل ما أنا عليه وأصحايب
كـام اصـطلح عـىل -ًفإذا، واحدة من ثالث وسبعني فرقة هي الفرقة الناجيـة 

 وهذه الفرقة الناجية هي فقط التي تستطيع أن تنهض باألمـة -ذلك العلامء قاطبة
ِتـد اإلسالمية اليوم، وأن حتقق السعادة هلا، ثم لغريها من األمم األخرى التي مل هت

 .هبدي اإلسالم
                                                       

تزال طائفة مـن ال «:  قالخويشري إىل هذا املعنى احلديث اآلخر عن معاوية بن قرة، عن أبيه عن النبي ) ١(
 .»أمتي منصورين، ال يرضهم من خذهلم حتى تقوم الساعة

أهـل احلـديث، وهـم الـذين يلتزمـون : ولذلك ورد عن أئمة العلم وجهابذته أن املقصود هبذه الطائفـة
 بفهم السلف الصالح عىل احلقيقة، ال جمـرد ادعـاء زائـف، أو كلـامت خبكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
ًجوفاء تطلق بعيدة عن معانيها ُ. 
 وليس بالرضورة أن يكون هلـم انـتامء إىل مجاعـة مـن  متفرقني بني الناس،َنوأهل هذه الطائفة قد يكونو

ٌانتامء صحيح إىل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح: اجلامعات التي عىل الساحة اليوم، بل انتامؤهم ٌ. 



 

 ١٣ 

ــك ــع يف ذل ــباب الرتاج ــن أس ــل م ــودوا : ولع ــسهم مل يع ــسلمني أنف   أن امل
 كام كانوا من قبل دعاة بأفعاهلم وأعامهلم، فاألقوال وحدها ال تفيد -مع األسف-

 .بني الناس
 ذكر أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، وحتـى ال يـضل ّلـام خثم إن النبي 

من هي الفرقة الناجية مـن : صفها، أجاب عن ذاك السؤالاملسلمون عن معرفة و
 .»هي التي عىل ما أنا عليه وأصحايب«: بني ثالث وسبعني فرقة؟ قال

 مل يقترص يف جوابـه عـن ذاك الـسؤال خٍونالحظ هنا بوضوح تام أن النبي 
عىل «:  مل يقترص ومل يقف يف كالمه إىل هنا»التي هي عىل ما أنا عليه«: عىل قوله فقط

، ذلـك ألن أصـحاب »وأصحايب«:  فقط، ال، بل عطف عىل ذلك قوله»ما أنا عليه
 خ هم الذين تلقوا الوحي عن رسـول اهللا -كام ال شك وال إشكال- خالنبي 

ًبقسميه القرآن والسنة غضا طريا، ثم عملوا به وطبقوه أحسن التطبيق، ثم نقلـوه  ً
، وهكـذا حتـى سـخر اهللا عـز  إىل من جاء من بعدهم-هموه وكام طبقوهكام ف-

وجل للمسلمني من مجع هلم السنة، من بعد ما سخر يف األولني مـن مجـع القـرآن 
الكريم بني دفتني، فاجتمع الوحيان املشار إليهام يف القرآن يف عديد مـن اآليـات، 

5 6 7 8 :  والـسالمًكمثل قوله تبارك وتعاىل خماطبا نبيه عليه الـصالة

 .]٤٤:النحل[9 : ; >
                                                       

، واألصـول خ بام أوحي إىل النبـي ًولذلك كان معرفتهم باألمر حيدث فيصال بني البدعة والسنة، فهم أعلم) ١(
عـن علـم : (-كام قال عمـر بـن عبـد العزيـز-تها األعامل، وما يكون من سنة ومن بدعة، فهم التي تندرج حت

 ).وقفوا، وببرص نافذ كفوا، وهلم كانوا عىل كشف األمور أقوى، وباخلري لو كان يف تلك األمور أحرى



 

  ١٤ 

 هو يشء زائد عن القـرآن، وأن خففي هذه اآلية نص رصيح أن بيان النبي 
ِّ، فاملبني يشء واملبني يشء آخر خَّالقرآن مبني ببيانه   وإن كـان -يشء زائد عليه-َّ

، كام جاء النص يرصح بذلك، أال وهـو  من مشكاة واحدةىال خيرج عن أنه مستق
ًال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته يقول هـذا كتـاب «: قوله عليه الصالة والسالم

ً، فام وجدنا فيه حالال حللناه، وما وجـدنا فيـه حرامـا حرمنـاه، أال إين أوتيـت اهللا ً
 .»له معهالقرآن ومث

َّأال إنام حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا«: ويف حديث آخر َّ« 
 أنزل القرآن عـىل قلـب نبينـا -ّكام بني يف اآلية السابقة-ذلك أن اهللا عز وجل 

ء أشـارت إليـه ، وكلفه أن يبينه للناس، وهذا البيان هو السنة، لكـن هنـا يشخ
هـي التـي «:  عن الفرقة الناجية، فقـالخُتلك الرواية السابقة، حينام سئل النبي 

 .»عىل ما أنا عليه وأصحايب
 ُ ذكروا يف هذا احلديث هلذه النكتة التي سبق ذكرهـا×فأصحاب الرسول 

ـــاىل ـــه تع < ? @ M L K J I H G F E D C B A : يف قول

S R Q P O N]النساء[. 
ُ قد ذكر »أصحايب«يف هذه اآلية حكمة بالغة كاحلديث السابق، و: فنحن نقول

كـذلك، وهنـا يف ما عليه أصحابه الكـرام : ، أي×ًيف احلديث عطفا عىل سنته 
                                                       

 )].١٦٣ (»املشكاة«) [٤٦٠٤(، أبو داود )٤/١٣٠(أخرجه أمحد : صحيح) ١(

 )].٨١٨٦ (»صحيح اجلامع«[، )٥٩٠(، والدارمي )٢٦٦٤(، الرتمذي )١٢( ماجه أخرجه ابن: صحيح) ٢(



 

 ١٥ 

: ، فقـال تعـاىل  خ  املؤمنني عىل ما جـاء بـه الرسـولسبيلاآلية الكريمة عطف 
 Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

S R]النساء[. 
F E D C B A @ ? >  N M L K: فلم يقل رب العاملني

 Q P ORوإنام أدخل مجلة عطفها عىل مـا قبلهـا فقـال تعـاىل : ? >

J I H G F E D C B A @]١١٥:النساء[. 
ًإن مل يكـن وحيـا مـن اهللا - كـان »أنـا وأصـحايب«:  حينام قـالخكأن النبي 

< ? : ً اقتباسا من اآلية التي كان اهللا عز وجل أوحى هبا حيث قـال-مبارشة

J I H G F E D C B A @]١١٥:اءالنس[. 
 لـسبيلفام هي النكتة وما هـي احلكمـة يف ذكـر اهللا عـز وجـل يف هـذه اآليـة 

  أصحابه عىل نفسه يف احلديث السابق؟×املؤمنني، ويف عطف الرسول 
 هـم الـذين تلقـوا -ًكـام أرشنـا سـابقا- أن هؤالء الصحابة الكرام :اجلواب

، ال كام هو شأن مـن ً مبينا منه هلم مبارشة دون واسطةخالوحيني من رسول اهللا 
جاء من بعدهم، وال شك أن األمر كـام قـال عليـه الـصالة والـسالم يف احلـديث 

 .»الشاهد يرى ما ال يرى الغائب«: املعروف
ولذلك كان إيامن الصحابة األولني أقوى من إيامن من جاء من بعدهم، وقـد 

خري الناس قرين، ثـم «:  احلديث الصحيح بل املتواتر إىل ذلك بقوله يف×أشار 
 .»، ثم الذين يلوهنمالذين يلوهنم

                                                       
، )٨٥ (»مـسند الـشهاب«، ويف )١٤٩١ (»كـشف األسـتار«، والبـزار )١/٨٣(أخرجه أمحـد  :صحيح )١(

 )].١٩٠٤ (»الصحيحة«[



 

  ١٦ 

وعىل ذلك، فال يستطيع مسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة بشخصه، بـل 
 عىل فهمهام بالرجوع إىل األصحاب الكرام الذين تلقوا ذلك عـن البد أن يستعني

ً مفرسا مبينا، تارة بقوله خالنبي  ً  .ً، وتارة بفعله، وتارة بتقريره×ً
ٌقـول وفعـل : أن السنة تنقسم إىل هذه األقسام الثالثة: ًولعلكم تعلمون مجيعا ٌ

ٍوتقرير، فإذا ما رصف صارف نظر أحد مـا عـن هـذه الـسنة، أو أر اد أحـدهم أن ٌ
ًيستقل بفهم القرآن، مقترصا عىل ذلك باللغـة العربيـة، فـسوف لـن يـستطيع أن 

 .ُيصل إىل فهم مراد اهللا تبارك وتعاىل من آياته
ٌأن هناك بعض اآليات يرتدد فيها لفظ معـني كــ: وأكرب دليل عىل ذلك ُ  »اليـد«ُ

َّ، فهذه اآلية تفـرس عـىل  يف آية حد السارق، ونحو ذلك»اليد«ًمثال يف آية التيمم، و ُ
 .ضوء ما جاء يف السنة

                                                       
االعتامد يف وقد وقع مثل هذا لبعض أهل العلم، حينام عزفوا يف بعض املسائل عن اعتبار فهم السلف، و) ١(

 يف احلديث الـذي عنـد خفهم األدلة عىل اللغة وحدها، من ذلك ما وقع لإلمام النووي يف فهمه لقوله 
 .»هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروها«): ٢/٦٧٢(مسلم 

 يف -رمحـه اهللا-ففهم اإلمام النووي أن الضمري يف هذا احلديث يعـود عـىل الرجـال دون النـساء، فقـال 
 ضمري ذكور، فال يدخل فيه النساء عىل »هنيتكم«ُجياب عن هذا بأن (): ٢/٦٣٨ (»مرشح صحيح مسل«

 .)املذهب الصحيح املختار يف األصول
َّوهذا خمالف لفهم الصحابة وهلذا النص الذي يدخل يف عموم رخصته الرجـال والنـساء مجيعـا، كـام دل  ً

 . لعليه فهم أم املؤمنني عائشة 
بسند صحيح عـن عبـد ) ٣/٢٣٣ (»التمهيد«، وابن عبد الرب يف )١/٣٧٦ (»ركاملستد«فقد أخرج احلاكم يف 

 يا أم املؤمنني، من أين أقبلت؟:  أقبلت ذات يوم من املقابر، فقلت هلااأن عائشة : (اهللا بن أيب مليكة
 هنـى عـن زيـارة القبـور؟ خألـيس كـان رسـول اهللا : من قرب عبد الرمحن بن أيب بكر، فقلت هلا: قالت
 ).نعم، ثم أمر بزيارهتا: قالت

، من وجـه آخـر بنحـوه، وهـذا األثـر )١٠٥٥ (»اجلامع«، والرتمذي يف )٣/٢٩(وأخرجه ابن أيب شيبة 
 .استدل به أمحد عىل جواز زيارة النساء للقبور، وأهنن يف عموم الرخصة يف ذلك



 

 ١٧ 

فال جيوز حينئذ أن يستقل إنسان ما بفهم اآليـة، دون أن يـستعني عـىل ذلـك 
 .ً بأقسامها الثالثة التي ذكرهتا آنفاخبسنة النبي 

 .]٣٨:املائدة[/ 0 1 2: ًفمثال آية
ُقد يراد الكف، وقد يراد هبا الكف والذراع، وقـد ُ يف اللغة إذا أطلقت ف»اليد« ُُ

إن مل يعد إىل السنة التـي -ُيراد ما فوق ذلك إىل املنكب، فبأي هذه املعاين يستطيع 
ِّ أن يفرس مثل هذه اآلية؟ -هي بيان القرآن ُ 

ً تشمل كل سارق مهام كانت قيمة ما رسق منحطـا وقلـيال »السارق«ثم كلمة  ً ٍ
ُفالبـد يف هـذا ويف هـذا ويف غـري ذلـك أن يرجـع إىل الـسنة ! !ُوال قيمة له تـذكر
 .بأقسامها الثالثة

ُالـصالة التـي أمرنـا هبـا يف القـرآن : وأوضح مثال معروف عند العلـامء هـو
ًونحو ذلك، ال يستطيع أحد مطلقا أن يفهم .. .الكريم، واحلج، والصيام، والزكاة

 هلـا بقولـه × ضوء بيان الرسـول ُهذه األركان التي أمرنا هبا يف القرآن إال عىل
 .وفعله وتقريره

ُفإذا كان األمر كذلك، فال بد من الرجوع إىل الـسنة مـع القـرآن؛ ألن الـسنة 
5 6 7 8 9 : ; >: ًتبني القرآن كام ذكرنا آنفا يف اآليـة الكريمـة

 .]٤٤:النحل[
 من كلمتنا هذه نذكره يف آخر -قصيد اآلنوهو بيت ال-يبقى هناك يشء آخر 

 وأفعالـه خأن الـصحابة نقلـوا إلينـا أقوالـه : هذه الكلمة أو هذا اجلواب وهـو



 

  ١٨ 

َوتقاريره التي ال نعرفها من القرآن الذي روي بالتواتر كام هو معلوم، وإنام نعرف  ُ
ُ مثال ال تعرف إال -ًوهي أن يرى شيئا فيقره- ×ذلك من السنة، فتقاريره  مـن ً

 .×نقل الصحابة وليس من قوله 
ًفإذا من الرضوري جدا أن نضم إىل الدعوة إىل الكتاب والسنة كام نقـول دائـام  ً ً

ً إعامال ملا سبق ذكره يف بعـض وعىل ما كان عليه سلفنا الصالح: يف مثل هذه املناسبة
كـريم  املـؤمنني، وذكـر نبيـه السـبيلِّاآليات واألحاديث املتقدمة، فحينام ذكـر اهللا 

أصحابه مل يكن ذلك إال حلكمة بالغة، وهـي أنـه جيـب الرجـوع يف فهـم الكتـاب 
 .والسنة إىل ما كان عليه سلفنا األول الذين هم الصحابة ريض اهللا عنهم أمجعني

ُعىل هذا يأيت هنا يشء هام جدا يغفل عنه كثـري مـن اجلامعـات اإلسـالمية أو  ً ٌ
 إىل الـسبيلما هـو : ه األرض، أال وهواألحزاب اإلسالمية القائمة اليوم عىل وج

 من قول أو فعل أو تقرير؟ ثـم معرفـة مـا كـان ×معرفة ما كان عليه الرسول 
 عليه أصحابه من فهم وتطبيق هلذه السنة؟

ُ إىل ذلك إال بالرجوع إىل علم عرف عند العلامء قاطبة بـسبيلال  ، »علم احلديث«ٍ
 الذي له قواعده وله اصطالحاته، »علم اجلرح والتعديل«، و»علم مصطلح احلديث«

 . مما مل يصحخالتي يتمكن هبا العلامء من أن يعرفوا ما صح عن النبي 
ُلكن أكثر اجلامعات اإلسالمية اليوم ال يرفعون رؤوسـهم أوال إىل مـا يعـرف  ً

ُ يف لغة الرشع أعم وأشـمل منهـا يف عـرف الفقهـاء، ذلـك ألن »السنة«و!! بالسنة ُّ
 . عىل ما كان من العبادات غري املفروضة عىل املسلم»السنة«لفظة ُالفقهاء يطلقون 



 

 ١٩ 

هـي الطريقـة واملـنهج والـسلوك الـذي سـلكه :  يف لغة الـرشع»السنة«لكن 
 . للقرآن، وتطبيقه إياه-يف بيانه- يف تفسريه خالرسول 

 -واملتفق عليه بني الشيخني- يف احلديث الصحيح ×وعىل هذا جاء قوله 
مـن «:  أنـه قـالخعن النبـي : -ريض اهللا تعاىل عنه-ن مالك من حديث أنس ب

 .»رغب عن سنتي فليس مني
فليس املقصود هنا من رغب عن سنتي سـنة الفجـر، أو سـنة الظهـر القبليـة 

إىل آخر ما هنالك من السنن الرواتب، ليس هذا هو املقـصود يف هـذا .. .والبعدية
 يف هذه األمـة ×السنة والطريقة التي جاء هبا النبي : وإنام املقصود بهاحلديث، 

شيئان اثنـان، : ، والذي يؤكد لنا هذا املعنى-عليه كام سبق الكالم-ٍكبيان للقرآن 
اتفـاق األمـة عـىل أن مـن : يتعلق بسبب ورود احلديث، واليشء اآلخـر: أحدمها

                                                       
، وما جيب »االعتقاد«عىل  إىل كل مندوب، فاملتقدمون قد أطلقوا السنة »السنة«َّومن ثم فال يصح رصف ) ١(

أن يعقد املسلم قلبه عليه من االعتقاد الصحيح يف اهللا تبارك وتعاىل، ويف رسوله، ويف دينـه، ومـنهم مـن 
ُأطلق السنة عىل ما هو واجب، بل عرف عند علامء احلديث أن اخلرب املروي عن أحد الصحابة إذا نـسب 

ُ، مما قـد يـستحب فعلـه، أو جيـب خ إىل نسبته إىل النبي ُ رصف)من السنة كذا(: ًشيئا ما إىل السنة بقوله
 .ُفعله، أو يكره فعله أو تركه

سـنة األخـذ هبـا فريـضة، وتركهـا : السنة سنتان: ( أنه قال-رمحه اهللا-ولذا صح عن مكحول الدمشقي 
 ).كفر، وسنة األخذ هبا فضيلة، وتركها إىل غري حرج

 .بسند ال بأس به) ١٠١ (»اإلبانة«ة يف ، وابن بط)١٠٤ (»الرشيعة«أخرجه اآلجري يف 
ً أو إىل أحد صحابته فضال عن أي أحد مـن خوال سبيل إىل معرفة ذلك كله، ال سيام ما يصح إىل النبي 

 .أهل العلم إال بدراسة األسانيد املوصلة إىل هذه األخبار، فمفتاح ذلك كله علم احلديث بفنونه وأقسامه

 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

  ٢٠ 

اء اهللا من أهل اجلنة، كام جاء حافظ عىل الفرائض وانتهى عن املحرمات فهو إن ش
 :»صحيح مسلم«يف 

أرأيـت إن أنــا صـليت الــصلوات اخلمــس، ! يـا رســول اهللا: ًأن رجـال قــال
ُوصمت رمضان، وحللت احلالل وحرمت احلرام، أأدخل اجلنة؟ قال نعـم، إن «: َُّ

َّ، وحللـت احلـالل، وحرمـت أنت صليت الصلوات اخلمس، وصـمت رمـضان َّ
 .»احلرام فأنت من أهل اجلنة

 يمنـع مـن قـام بـام »السنة«ُ، هنا ال يشء مما يسمى يف اصطالح الفقهاء بـنفإذ
سبق ذكره يف هذا احلديث من الفرائض أو حيول بينه وبني دخول اجلنة، لكنه عـىل 

 سـبيللك أنه حاد عـن العكس من ذلك إذا ترك السنة بمعناها الرشعي، فالزم ذ
 املؤمنني، أمـا سـبب احلـديث، وهـو الـيشء األول سبيل التي هي ×الرسول 

 .»...فمن رغب عن سنتي«: الذي يدل عىل املعنى الصحيح هلذه اجلملة
ُ، فلـام أخـربوا هبـا خ سألوا عن عبادته خأن ثالثة من صحابة رسول اهللا 

لة بالنسبة ملا كـان يـدور يف  قليلة، وجدوها قلي×وجدوا عبادته : تقالوها، أي
ُ ينبغـي أن يكـون أعبـد العبـاد فـيام يتـصورون هـم ×ذهنهم من أن الرسول 

ًالعبادة، وهو بال شك أعبدهم مجيعا، لكن العبادة ليست بالكثرة حسب مـا جـاء 
ً، فبناء عىل مـا كـان قـائام يف أذهـاهنم مـن املبالغـة يف العبـادة، ×عن الرسول  ً

                                                       
 .لفظ احلديث عنده: انظر) ١٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 ٢١ 

، × وكأهنم شعروا بأن هذا نقص يف حق الرسـول  قليلة،×وجدوا عبادته 
 نرجـو أن اهللا عـز وجـل يغفـره هلـم بـسبب -فجاءوا بتعليل من أبطل ما يكـون

 قـد خهذا رسول اهللا : -بعد أن تقالوا العبادة-، حيث قالوا خصحبتهم لنبيه 
َّغفر له ما تقدم من ذنبه َ ِ  نفـسه، وملـاذا خُملاذا يتعـب الرسـول : كأهنم يقولون!! ُ

! " # $ % : َّجيهدها ويتعبها وقد حصل غاية املنى أال وهو كام قال عز وجـل

 !!]٢:الفتح[' ) ( * + , - . / &
َّ قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يبق هنـاك ×فإذن؛ الرسول 

ِويصوم النهار كلـه، ويبتعـد عـن النـساء بكلـه، ما يدعوه إىل أن يقوم الليل كله، 
أما نحن فلم نظفر بعد بمغفـرة اهللا، فيجـب أن نـسعى : ولذلك عادوا إىل أنفسهم

: إىل عبادة اهللا عز وجل، لعل اهللا أن يغفر لنا، وتعاهدوا فيام بينهم، فقـال أحـدهم
ُ أفطـر، وقـال أما أنـا فأصـوم الـدهر وال: أما أنا فأقوم الليل وال أنام، وقال الثاين

 .أما أنا فال أتزوج النساء، وانرصفوا متعاهدين عىل هذا: الثالث
 : ً خطب يف أصحابه قائال×وملا جاء الرسول 

ٍ يعيد قـول كـل مـنهم، هـذا يقـول»كذا وكذا: ما بال أقوام يقولون« أصـوم : ُ
ال أتـزوج : أقـوم الليـل وال أنـام، والثالـث يقـول: الدهر وال أفطر، وذاك يقول

ِّ أنه كان يكني ويعـرض وال يـرصح فيقـول×نساء، وهذا من أدبه ال َ ُِّ مـا بـال : ُ
، ألن املقـصود »ما بال أقوام يقولون كـذا وكـذا«فالن، قال كذا، وفالن قال كذا، 

 .ليس التشهري؛ وإنام التعليم



 

  ٢٢ 

، وأقوم أما أنا فإين أخشاكم هللا وأتقاكم له، أما إين أصوم وأفطر«: ×فقال 
 . »الليل وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

من :  أي»فمن رغب عن سنتي فليس مني«: هذا هو سبب ورود هذا احلديث
ُجاء بعبادة يتعبد اهللا هبا، ويتقرب هبا إىل اهللا زلفى ومل أكن أتعبد اهللا هبا فهو راغب ٍ 

 .عن طريقي وعن منهجي، فهو ليس مني
ًفلو أن رجال مل يقم الليل مطلقا، ومل يصم مـن الـدهر شـيئا أكثـر مـن شـهر  ً ً
رمضان، فهو الذي يستحق أن يكون من أهل اجلنة بشهادة ذلك احلديث السابق، 

، لكن لو صام أحدهم مـع خقد رغب عن سنة رسول اهللا : ُوال يقال يف مثله أنه
م التي مل ينه الشارع احلكيم عن صيامها، ثم قـام الليـل يف الـسنة رمضان كل األيا

، فشتان ما بـني ×كلها وقام الليل بطوله كله ، فهذا قد رغب عن سنة الرسول 
ًالقانع بالفرائض وبني الذي يزيـد عـىل الـسنن ظنـا منـه بأنـه قـد زاد يف الطاعـة 

 .والعبادة، والواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسريته
من أحدث يف أمرنا هذا مـا «:  يف احلديث الصحيح×ل ذلك كله قال ألج

 . »ٌليس منه، فهو رد
 التي نقلها إلينا أصـحابه الكـرام وجـب  هي×إذا عرفنا أن سنة الرسول 

كام -من الرجوع ، فكان البد لنا ×ًعلينا أيضا أن نعرفها كام لو كنا نحياها معه 
                                                       

 .، انظر لفظ احلديث عندمها)١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 ٢٣ 

ًقلت آنفا ٌ إىل علـم احلـديث، وعلـم احلـديث علـم مـستقل عـن سـائر العلـوم -ُ ٌ
 إىل التفقه يف الدين وإىل فهم القرآن الكريم إال بسلوك طريـق سبيلالرشعية، وال 

 أنـه البـد -وهذا يكون إن شاء اهللا هناية هلـذا اجلـواب-هذه السنة، لذلك أعتقد 
ُأوضح البد للمسلمني الذين يريدون أن يعيـدوا العـزة للمسلمني اليوم أو بعبارة 

: لإلسالم واملجد لإلسالم واحلكم لإلسالم، البد هلؤالء أن حيققـوا أمـرين اثنـني
ُعليهم أن يعيدوا إىل أذهان املسلمني رشيعة اإلسالم مصفاة من كل ما دخل فيها، 

 N M L K  Q P O:مما مل يكن منها يوم أنزل اهللا تبارك وتعاىل قوله

V U T S R]عليهم إعادة هذا األمـر اليـوم إىل مـا كـان عليـه يف ]٣:املائدة ،
العهد األول، وهذا بال شك حيتاج إىل جهود جبارة من عديد من علـامء املـسلمني 

يـان الـسنة يف خمتلف أقطار األرض، لينرشوا العلم الصحيح، الذي هو القـرآن بب
 .وبنقل الصحابة وفهمهم

ًإن الرجوع إىل ما كان عليه الصحابة يف فهـم الـرشيعة أمـر هـام جـدا، وهـو 
ُاليشء األسـايس يف إعـادة املفهـوم الـصحيح لإلسـالم بعـد أن تفرقـت الـسبل 

إن الطـرق املوصـلة إىل اهللا : ُوتعددت الطرق، حتى لقد قال بعض غالة الصوفية
ذلـك يعنـي أهنـم ليـسوا بحاجـة إىل أن !!  أنفاس اخلالئقتبارك وتعاىل هي بعدد

ُيدرسوا علم الكتاب وعلم السنة، بل يكتفي أحدهم أن خيلو يف خلـوة ويـشرتط 
وال يقترص عىل !! ُبل وال يكتفي بذلك حتى يغمض عينيه!! فيها أن تكون مظلمة

ظلامت بعضها فوق بعـض، وهـو بـذلك !! ًذلك أيضا، بل يضع رأسه بني ركبتيه
ألهنـم إن قـالوا ذلـك ! الـوحي: وال يقولـون- أن يتلقـى -بزعمـه-هييئ نفسه 



 

  ٢٤ 

ثـم هـو !! يتلقى اإلهلام من رب األنـام: خرجوا من دائرة اإلسالم، لكن يقولون
فأمثال هؤالء ليس عندهم طريقة واحدة توصـل إىل !! يعمل بمقتىض هذا اإلهلام

 !!ًاهللا تبارك وتعاىل، خالفا لكل ما سبق بيانه
ُالبد لعلامء املسلمني حقا أن يقربوا هذا اإلسالم مصف:  أقولفأنا ِّ َ  من كل ما ىًُ

دخل فيه؛ ما دخل يف العقائد، مـا دخـل يف األحاديـث، مـا دخـل يف الـسنة مـن 
ًأحاديث ضعيفة وموضوعة، ما دخل يف الفقه من آراء فجة وأقـوال غريبـة جـدا، 

ً كام كان يقال، ثم ما دخل أيضا اإلسالم يتربأ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب ُ
 وأصـحابه مـن ×يف السلوك واألخالق من انحراف عام كان عليـه الرسـول 

االعتدال، ما دخل يف الـسلوك مـن الغلـو يف الزهـد يف الـدنيا واالنـرصاف عـن 
إن املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عـىل أذاهـم، «:  يقول×الناس، والرسول 

 .» الذي ال خيالطهم وال يصرب عىل أذاهمٌخري من
ًعىل العلامء أن يصفوا اإلسالم من كل شائبة، ومن كل دخيل دخل فيه، سواء  ُّ ُ

 . يف العقائد أو يف الفقه أو يف احلديث أو يف السلوك:يف أي جانب كان
 .بغي أن يقرتن العمل هبذا العلمين: -مع هذه التصفية-ثم اليشء الثاين 

ًالبـد للجامعـة املـسلمة حقـا أن تقـوم : ُولذلك أنا أخلـص ذلـك يف كلمتـني
ًالتصفية والرتبية، تصفية اإلسالم مما ذكرنا آنفا، بحيث يعود : بواجب أمرين اثنني

                                                       
ــحيح )١( ــه البخــاري يف : ص ــرد«أخرج ــذي )٢/٤٣(، وأمحــد )٣٨٨ (»األدب املف ، )٢٥٠٧(، ، والرتم

 )].٦٦٥١ (»صحيح اجلامع«[



 

 ٢٥ 

املسلمون إىل فهمهم لدينهم، كام لو كانوا بصحبة نبيهم أو عـىل األقـل يف صـحبة 
ُيه الصالة والسالم، يعودون لإلسالم غضا طريا كام أنزل، ثـم علـيهم أصحابه عل ً ً

ًأن يكونوا حريصني عىل تطبيق هذا اإلسالم املصفى تطبيقا عمليا صحيحا، فيـوم  ً ً ُ
ُأن هييأ املسلمون ملثل هذه التصفية، ويوجهون ويربون عـىل أسـاس العمـل هبـا،  ُ ُ

 وتعاىل، هـذا مـا يمكننـي أن أقولـه ٍيومئذ أعتقد سيفرح املؤمنون بنرص اهللا تبارك
ًهبذه املناسبة، ونسأل اهللا لنا ولعامة املسلمني أن يفهمنا اإلسالم فهام صحيحا عىل  ًَ ِّ ُ
ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، وعىل ما كان عليه سـلفنا الـصالح، وأن يوفقنـا 

 .للعمل بذلك، إنه سميع جميب، واحلمد هللا رب العاملني
 . ]٦٢:األعراف[c b:  لقومه×ه تعاىل عىل لسان نوح ًوانطالقا من قول

 ملن؟:  قلنا»الدين النصيحة«: خومن قوله 
 . »هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم«: قال

 .»ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه«: خومن قوله 
ِالقا من هذا كله قمت بجمع القواعد يف الدعوة والدعاة التي تبني للدعاة انط ِ ُِ ُ ِّ ُ ً

ِإىل اهللا السبيل املوصل إىل سعادة الدنيا واآلخرة من كتاب اهللا، ومن سـنة رسـول  َ َ
الـسبيل يف فقـه «:  ومن منهج السلف الـصالح يف هـذا الكتـاب وسـميتهخاهللا 

 .»ِالدعوة وكيفية الوعظ بالدليل
                                                       

 .»األسئلة املنهجية«انظر كتاب ) ١(

 .متفق عليه) ٢(

 .متفق عليه) ٣(



 

  ٢٦ 

ُ هذا الكتاب هو عرش حمارضات ألقيتها يف دورة مركز اإلمام األلبـاين، وأصل
  ه ١٤٢٩ مـن ربيـع الثـاين السادسمسجد إبراهيم احلاج حسن  -عامن- األردن
 .»فقه الدعوة إىل اهللا«وملدة أسبوعني وكانت بعنوان ، م١٢/٤/٢٠٠٨املوافق 

 :ًابا عرش بمخسةِّ مقدمة وورتبت هذا الكتاب عىل النحو التايل
 .-عز وجل- قواعد يف الدعوة والدعاة من كتاب اهللا :الباب األول
 . قواعد يف الدعوة والدعاة من السنة النبوية:الباب الثاين
 . قواعد يف الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح:الباب الثالث
 . قواعد يف التعامل مع العلامء:الباب الرابع
 .لب العلم الداعي إىل اهللا من السنة النبوية قواعد يف شخصية طا:الباب اخلامس
 . فقه الدعوة إىل اهللا:الباب السادس
 . أصول الدعوة إىل اهللا:الباب السابع
 . الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة:الباب الثامن
نتعـاون فـيام اتفقنـا عليـه ( الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة :الباب التاسع

 ).ً بعضا فيام اختلفنا فيهويعذر بعضنا
 . الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة:الباب العارش

 . الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق:الباب احلادي عرش
 . املنهاج النبوي يف دعوة الشباب إىل اهللا:الباب الثاين عرش
 .:الدعاة للشيخ األلباين  الفتاوى املنهجية يف الدعوة و:الباب الثالث عرش
 . ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها:الباب الرابع عرش
 .السبيل بني االتباع واالبتداع :الباب اخلامس عرش



 

 ٢٧ 

ُالفـضل فٍفام كان يف هذا الكتاب من خري ونفع فهو من اهللا وحده فله احلمـد، 
ُكله هللا، وإن كانت األخرى فمن نفيس و ُّ ٌر اهللا، وأنـا تائـب الـشيطان، فأسـتغفمن ُ

 .-عز وجل-منها إىل اهللا 
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä]هود[. 

 فال يفـوتني أن »من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا«: خًوانطالقا من قوله  •
ى مـصطف/  ويف مقدمتهم األخ الفاضلأشكر كل من ساهم يف إخراج هذا العمل

ً فقـد بـذل جهـدا كبـريا معـي يف هـذا الكتـاب، -حفظـه اهللا-بن أمحد الزهريي  ً
، وأسأل اهللا تعـاىل أن يكـون -حفظه اهللا-إسامعيل بن عايش / واألستاذ الفاضل

 .]الشعراء[: ; > = < ? @ًذلك يف ميزان حسناتنا مجيعا 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

                                                       
 ).٦٤٧٧ (»صحيح اجلامع« )١(
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 ٤١ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

∗ 

 الذي قـال اهللا النبيوهذه قواعد يف الدعوة والدعاة من كالم ! معرش الدعاة إىل اهللا •
 .، فعضوا عليها بالنواجذ]النجم[+ , - . / 0 1 2 3 4 5: يف وصفه
 

إنـام األعـامل بالنيـة، وإنـام «: خقـال رسـول اهللا : عن عمر بن اخلطاب قال
اهللا ورسـوله،  إىل اهللا ورسـوله، فهجرتـه إىل  ما نوى، فمن كانت هجرتـهٍالمرىء

 .» فهجرته إىل ما هاجر إليه،هاتزوج يٍامرأةومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو 
ٌوهذا احلديث قاعدة هامة من قواعد الدين، فالنية أساس األعامل، فالواجب  ٌ

ِّ أن حيسن نيته حتى يـرى األمـور كلهـا عـىل حقيقتهـا دون أي  إىل اهللاعىل الداعي
عانيـه زيوف، فإذا اطمأن قلبه بذلك سهل عليه أن يعرف واقع األمة اليوم، ومـا ي

 .ذل املسلمني: الناس من
 

ينـة، وأخـذتم أذنـاب ِإذا تبايعتم بالع«: خقال رسول اهللا : عن ابن عمر قال
 ال ينزعـه حتـى ً،ط اهللا علـيكم ذالَّ وتـركتم اجلهـاد، سـل،عالبقر، ورضيتم بـالزر

 .»ترجعوا إىل دينكم
                                                       

 ألخينـا الفاضـل فـضيلة »ًاألربعون حديثا يف الـدعوة والـدعاة«هذا العنوان وما حتته مأخوذ من كتاب  )*(
 .ترصف بيشء من ال-حفظه اهللا-عيل احللبي : الشيخ

 .واللفظ له) ١٩٠٧(، ومسلم )٥٤(، )١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
ــو داود :صــحيح )٢( ــه أب ــي يف )٣٤٦٢( أخرج ــسنن«، والبيهق ــيم يف )٥/٣١٦ (»ال ــو نع ــة«، وأب  »احللي

 )].٤٢٣ (»صحيح اجلامع«[، )٥/٢٣٧(



 

 ٤٢ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ٌيشء مشاهد ظهرت آثاره يف املسلمني، «وما أشار إليه احلديث من واقع األمة  ٌ
ٍحني صاروا عبيد األرض والزرع، بل هو ظـاهر يف كـل أمـة اسـتعبدهتا األرض،  ٌ

، واجلهاد هو مالك األمر كلـه يف اإلسـالم ريض عبيـد وقرصت نفسها عىل الزرع
ًد أمـرا عظـيام يبـوء أهلـه َّ، وهذا الـذل الـذي تعيـشه األمـة ولـ»أوروبا أم أبوا ً

 .االختالف: باخلرسان إن مل يفيقوا من سباهتم ويستيقظوا من غفلتهم، أال وهو
 

هذا سبيل «: ، ثم قالً خطاخرسول اهللا خط لنا : (عن عبداهللا بن مسعود قال
ٍهذه سبل، عىل كل سبيل منهـا «: ً، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شامله، وقال»اهللا ٌ

 .]١٥٣:األنعام[ ) اآليةN M L K J:وقرأ، »ٌشيطان يدعو إليه
  تـدبرها وهـي ً جـدا ينبغـي تأملهـا وًوهذا احلديث يوضح لنـا قـضية مهمـة

قضية اختالف األمة يف معرفة الرصاط النبـوي املـستقيم، وهـذا االخـتالف أدى 
 .تفرق األمة: إىل

 

ٍتفرتق هـذه األمـة عـىل ثـالث «: خقال رسول اهللا : ٍعن أنس بن مالك قال
مـا أنـا «: وما هي تلك الفرقة؟ قال:  قالوا»ٌم يف النار إال واحدة، كلهًوسبعني فرقة

 .»عليه اليوم وأصحايب
                                                       

 ).٤٨٢٥: رقم (»املسند«من تعليق الشيخ أمحد شاكر عىل  )١(
 »الكــربى«، والنــسائي يف )٢/٣٤٨(، واحلــاكم )٢٠٧(،والــدارمي )١/٤٣٥( أخرجــه أمحــد :حــسن )٢(

 )].١٦٦ (»مشكاة املصابيح«[، )٦/٣٤٣(
، واحلــاكم )٢٦٤١(واللفــظ لــه، والرتمــذي ) ٧٢٤ (»املعجــم الــصغري« أخرحــه الطــرباين يف :حــسن )٣(

 )].٥٣٤٣ (»صحيح اجلامع«[، )٤٨٨٦ (»األوسط«، والطرباين يف )٢١٩، ١/٢١٨(



 

 ٤٣ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ٌوالتفرق املشار إليه يف هـذا احلـديث حقيقـة واقعـة، ال ينكرهـا أعمـى، وال  ٌ
ٌجيحدها مستكرب، ويف احلديث نفسه إشارة إىل حل مشكلة هـذا التفـرق، وذلـك 

 ما السبيل؟: ابه، ولكن وأصحخبالتمسك بام كان عليه النبي 
 

،  عـن اخلـريخكـان النـاس يـسألون رسـول اهللا : عن حذيفة بن اليامن قال
ٍيا رسول اهللا، إنـا كنـا يف جاهليـة : ُوكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني، فقلت َّ َّ

وهـل :  قلـت»نعم«: هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من رش؟ قالورش، فجاءنا اهللا 
ُومـا دخنـه؟ قـال:  قلـت»ٌنعم، وفيه دخن«: ٍبعد ذلك الرش من خري؟ قال َُ ٌقـوم «: َ

: فهل بعد ذلك اخلري من رش؟ قـال:  قلت.»ُهيدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر
! يـا رسـول اهللا: قلت. »ٌنعم، دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها«

فـام تـأمرين إن :  قلـت.»هـم مـن جلـدتنا، ويتكلمـون بألـسنتنا«: صفهم لنا، قال
ٌة فإن مل تكن هلم مجاعـ: قلت. »تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«: أدركني ذلك؟ قال

ٍفاعتزل تلك الفـرق كلهـا، ولـو أن تعـض بأصـل شـجرة حتـى «: ٌوال إمام؟ قال
 .»يدركك املوت وأنت عىل ذلك

وهذا احلديث يدل عىل األصول العامة التي ينبغي عىل املسلم اتباعها، وأهـم 
يشء يف ذلك هو اعتزال مواضع الفتنة التي تؤثر عىل حياة املسلم ودينـه، خاصـة 

 .املسلمني ذات اإلمام الواحد املنفذ لألحكام املقيم للحدودعند غياب مجاعة 

                                                       
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٧٠٨٤( أخرجه البخاري :يحصح )١(



 

 ٤٤ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ويف احلديث أنه متـى مل يكـن : ( حيث قالوهذا ما أشار إليه اإلمام الطربي
ًللناس إمام، وافرتق الناس أحزابا، فال يتبع أحدا يف الفرقة ً ٌ ويعتزل اجلميـع إن ،

 ). ًاستطاع ذلك، خشية من الوقوع يف الرش
ولكـن ال . لسبيل اليوم يف غربة اإلسالم، وضياع محلة الدين ودعاتههذا هو ا

 .بيان السبيل: بد من
 

ٌ موعظـة ذرفـت منهـا خوعظنـا رسـول اهللا : عن العرباض بن سارية قـال
ٍ إن هذه ملوعظـة مـودع فـامذا !يا رسول اهللا: العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا

 عنها بعـدي إال قد تركتكم عىل البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ«: ؟ قالتعهد إلينا
ًهالك، ومن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بام عرفتم من سنتي، وسنة  ً ٌ

ًعـة، وإن عبـدا اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ، وعلـيكم بالطا
 .»ًحبشيا، فإنام املؤمن كاجلمل األنف، حيثام قيد انقاد

ٌفالسبيل أبيض نقي، واضح جيل، بني صفي، حق إن  ِّ ع ذلـك، مو! »ليله كنهاره«ٌ
 .فالناس يتخبطون، ال احلق يعرفون، وال الباطل جيتنبون، فام  السبب يف ذلك؟

                                                       
 ).١٣/٣٧ (»الفتح«نقله عنه احلافظ ابن حجر يف  )١(

 .وال يعني هذا إيقاف الدعوة، ومنع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كام سيأيت تقريره )٢(

 »الكبري«، والطرباين يف )١٧٦، ١/١٧٥(، واحلاكم )٤/١٢٦(، وأمحد )٤٣( أخرجه ابن ماجه :صحيح )٣(
 )].٩٣٧ (»الصحيحة«[، )٢٠١٧ (»ينيممسند الشا«، يف )١٨/٢٤٧(



 

 ٤٥ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 معامله عند الكثري ال زالت ٌهل هو خفاء السبيل؟ ال، فالسبيل معروف، ولكن
 .معامل السبيل: ًغامضة، لذا وجب معرفة

 

يا أهيـا «:  الناس يف حجة الوداع فقالخخطب رسول اهللا : عن ابن عباس قال
 .»كتاب اهللا وسنتي: ه فلن تضلوا أبدا بإين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم! الناس

فالركيزتان األساسـيتان هلـذا الـسبيل مهـا الكتـاب والـسنة، ال منـاص مـن 
ً، بعيدا عـن آراء ذوي األهـواء، ويف اموجوب األخذ هبام، وال مفر من املصري إليه

ِّمعزل عن حمكمي التجارب الشخصية والنزعات النفسية ٍ . 
ٌوهل ينكر أحد مـن النـاس هـاتني :  ذهن البعضٌويربز هنا سؤال قد يرد عىل

 .الركيزتني؟
ٌنعم، ولكنه إنكار مبطن خمبوء غري ظاهر، فال جيرؤ أحد من النـاس : فاجلواب ٍ ٌ ٌٌ

 !.ًمهام كان يف الضاللة غريقا أن ينكرمها رصاحة
ٌهنا دقيقة ينبغي التنبيه إليها، والتذكري هبـا، وهـي قـضية فهـم هـاتني : ولكن

 .الفيصل: ال يكون ذلك إال بـالركيزتني، و
 

أنـا، «:  فقـالٌأي النـاس خـري؟: خسـئل رسـول اهللا : (عن أيب هريرة قـال
 .) ثم كأنه رفض من بقي»والذين معي، ثم الذين عىل األثر، ثم الذين عىل األثر

                                                       
، واحلـاكم )سنتي(بدل ) سنة نبيه(واللفظ له، وعنده ) ١٠/١١٤ (»السنن« أخرجه البيهقي يف :صحيح )١(

 )].٤٠ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٦/٨٥٢ (»اإلحكام«، وابن حزم يف )١/١٧١(

 )].٤/٤٥٥ (»الصحيحة«[، )٢/٩٤ (»احللية«، وأبو نعيم يف )٣٤٠و  ٢/٢٩٧( أخرجه أمحد :حسن )٢(



 

 ٤٦ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

تاب والسنة هو تطبيق الصحابة ومن كـان عـىل والفيصل يف صواب فهم الك
ًاألثر بعدهم، ثم من كان بعـد أوالء عـىل أثـرهم أيـضا، فهـم اخلـري كـل اخلـري، 

ٌوسواهم مرفوض، ليس فيهم خري قط ٌ . 
ٌفمن ادعى أنه عىل الكتاب والسنة دون هذا الفيصل فهـو لنفـسه خمـادع دون 

 . شك أو ريب
: شيد من املسلمني، فلـيس مـن شـك أنوعىل قلة من سار عىل هذا النهج الر

 .ٍاخلري باق
 

ًال تزال طائفة مـن أمتـي قائمـة«: خقال رسول اهللا :  قالاعن معاوية  ٌ 
وهم ظاهرون عـىل  من خذهلم، أو خالفهم، حتى يأيت أمر اهللا، بأمر اهللا، ال يرضهم

 .»الناس
ٍوهذا اخلري عىل مر األعصار ويف خمتلف األمصار باق، ال يزيله تـدبري مـاكر،  ٍ
ٍوال يقمعه مكر خماتل، لذا فإن من خـذل هـذه الطائفـة مـن أبنائهـا ممـن اجتالتـه 
شياطني الشهوات والشبهات، ال يرضها، وكذا من خالفها ممن جاهرها املخالفة، 

ٌ فهي ثابتة بأمر اهللا، منتظرة أمر اهللاوناصبها العداء، ٌ . 
 .ٌصالح وإصالح: ٍوكل فرد من أفراد هذه الطائفة عمدته يف دعوته

                                                       
 .واللفظ له) ١٠٣٧(، ومسلم )٣٦٤١( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٤٧ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 

ًإن اإلسالم بدأ غريبـا وسـيعود «: خقال رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال
الــذين «: ومــا الغربــاء؟ قــال! يــا رســول اهللا: قــالوا. »ًغريبــا، فطــوبى للغربــاء

 .» عند فساد الناس∗صلحونُي
ًفغربة اإلسالم بني الناس تزيد املؤمن إيامنا، وترفع يقينه، وتضاعف ثباته، فهـو 

ٌصالح يف نفسه، مصلح لغريه ًوهذه الغربة ليس هو وحيدا فيها، إنام مثلـه يف ذلـك . ٌ
ّعرضـت عـيل األمـم، فرأيـت «: خثل كثري من األنبياء عليهم السالم، كام قـال م

 .»...، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي ليس معه أحدُّالنبي ومعه الرهيط
ٌويف هذا احلديث دليل واضح عىل أن كثـرة األتبـاع وقلـتهم ليـست « ًمعيـارا ٌ

 . »ملعرفة كون الداعي عىل حق أو باطل
  :ٌوصالح الداعي يف نفسه وإصـالحه غـريه قـائم عـىل أصـول ثالثـة، أوهلـا

 .توحيد اهللا
 

إنـك «: ً معاذا إىل أهل الـيمن قـال لـهخملا بعث النبي : عن ابن عباس قال
أن يوحدوا اهللا تعاىل، : يه، فليكن أول ما تدعوهم إلٍتقدم عىل قوم من أهل الكتاب

                                                       
 .صالح الذات: إصالح اآلخرين،وبفتحها تعني: بضم الياء تعني )∗(

 »الـصغري«، ويف )٣٠٥٦ (»األوسـط«واللفظ له، ويف ) ٦/١٦٤ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف :صحيح )١(
 )].١٢٧٣ (»الصحيحة«[، )١٠٥٥(، والقضاعي )٢٩٠(

 .واللفظ له) ٢٢٠(، ومسلم )٥٧٠٥( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 .للعالمة األلباين) ١/٦٨٤ (»السلسلة الصحيحة« )٣(



 

 ٤٨ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ٍ فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلـتهم، ،فإذا عرفوا ذلك
 تؤخذ من غنيهم فرتد عىل ،فإذا صلوا فأخربهم أن اهللا افرتض عليهم زكاة أمواهلم

 .»ذ منهم، وتوق كرائم أموال الناسفقريهم، فإذا أقروا بذلك فخ
ٌوهو األمر األول الذي جيب عىل املـرء معرفتـه، فمـن دونـه ال يـدخل أحـد 

 »ال إلـه إال اهللا«: اإلسالم، فتوحيد اهللا سبحانه هو الشق األول من كلمة التوحيـد
 .ال معبود بحق إال اهللا سبحانه وتعاىل: أي

ٌال متبوع :  وهي تعني»مد رسول اهللاحم«: والشق اآلخر من هذه الكلمة الطيبة
 .االتباع: ، وهذا هو األصل الثاينخبحق إال رسول اهللا 

 

َّ إذا خطب امحرت عيناه، وعـال خكان رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا قال
َّصبحكم ومساكم، ويقـول: ٍصوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول َّ :

أمـا «:  ويقرن بني إصبعيه السبابة والوسـطى، ويقـول»ُبعثت أنا والساعة كهاتني«
ُبعد، فإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدى هدى حممد، ورش األمور حمـدثاهتا،  ُ

ٌوكل بدعة ضاللة ٍ«. 
 Î Ï Ð Ñ Ò Ó :ويف تأييد ذلك ما قالـه املفـرسون عنـد قولـه تعـاىل

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ]أي : ٌوهــو حمــسن«:  قــالوا]البقــرة
 : فإن للعمل املتقبل رشطنيخاتبع فيه الرسول 

                                                       
 ).١٩(، ومسلم )٧٣٧٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).٨٦٧( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ٤٩ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 . ً أن يكون خالصا هللا وحده:أحدمها
ً أن يكون صوابا موافقا للرشيعة:واآلخر ً. 

 . »ً صوابا، مل يتقبلًفمتى كان خالصا، ومل يكن
التوحيـد : فإذا استقرت يف نفس العبد حقيقة األصـلني املتقـدم ذكرمهـا، ومهـا
 .التزكية: ًواالتباع، كان ذلك مفتاحا لألصل الثالث من أصول دعوة اإلسالم، وهو

 

 لـامتمـن يأخـذ عنـي هـؤالء الك«: خقال رسـول اهللا : عن أيب هريرة قال
ِّ، أو يعلم من يعمل هبن؟فيعمل هبن أنا يـا رسـول اهللا، : فقلت: فقال أبو هريرة، »ُ

ًفأخذ بيدي، فعد مخسا فقال  قـسم اهللا اتق املحارم تكن أعبد الناس، وارض بـام«: َّ
ًلك تكن أغنى الناس، وأحسن إىل جارك تكن مؤمنـا، وأحـب للنـاس مـا حتـب 

 .»ًلنفسك تكن مسلام، وال تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك متيت القلب
والتزكية هي حترير النفس من الشوائب، واألمراض التـي يـسلطها الـشيطان 

ى اإلنـسان نفـسه، قـرب مـن ربـه، َّ زكـعىل عباد اهللا الصاحلني املوحدين، فكلـام
وانصاع ألوامر خالقه، وسهل عليه ما تستصعبه النفوس املريضة، ويف هذا يقـول 

 ]. الشمس [A B C D @:اهللا تعاىل
                                                       

 .)١/٢٣١ (»تفسري ابن كثري« )١(

، وأبو يعـىل يف )٧٠٥٤ (»األوسط«، والطرباين يف )٢/٣١٠(، وأمحد )٢٣٠٥( أخرجه الرتمذي :حسن )٢(
 )].٩٣٠ (»الصحيحة«[، )٩٥٤٣ (»الشعب«، والبيهقي يف )٦٢٤٠ (»مسنده«



 

 ٥٠ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 يف تطبيقه ألصول دعوته الثالثة، جيب أن ال يغيب عـن بالـه  إىل اهللاوالداعي
 .طبيعة الدين: قط
 

ً إذا بعث أحدا من أصحابه خكان رسول اهللا : عن أيب موسى األشعري قال
 .»برشوا وال تنفروا، ويرسوا وال تعرسوا«: يف بعض أمره قال

  تعــسري، فــإذا وهــي املبنيــة عــىل التبــشري دون التنفــري، وعــىل التيــسري دون ال
ًوعظ أحدا فبسهولة وحكمة، وإذا أمر بمعروف فبلـني ويـرس، وإذا أنكـر منكـرا  ًٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

ٍفربمحة وشفقة ٍ. 
ً نميض قدما بديننا نحو الطريـق األتـم -مع ما تقدم-وهبذه الصفات وحدها 

 .بداية اخللل: ٍاألكمل يف الصدارة من كل يشء يف حياتنا، وإال فنحن بانتظار
 

ُ يف جملس حيدث القومخبينام النبي : عن أيب هريرة قال : ، جاءه أعرايب فقالٍ
ِّ حيدث، فقال بعض القومخمتى الساعة؟ فمىض رسول اهللا  سمع ما قال فكره : ُ

َأيـن أراه الـسائل «:  قـالبل مل يسمع، حتى إذا قىض حديثه: ما قال، وقال بعضهم ُ
ِّفإذا ضيعت األمانة فانتظر الـساعة«: ها أنا يا رسول اهللا، قال:  قال؟»عن الساعة ُ« ،

 .»ِّإذا وسد األمر إىل غري أهله، فانتظر الساعة«: كيف إضاعتها؟ قال: قال
                                                       

 .واللفظ له) ١٧٣٢(، ومسلم )٦٩( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).٥٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٥١ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ُفإذا مل يعرف اإلنسان قدر نفسه، وتطاول قلبه للصدارة وهو دوهنا، كان ذلك 
 !. »من تصدر قبل أوانه فقد تصدى هلوانه«: النهاية له، ويف مثله يقالبداية 

 .سبب اخللل:  األمر كذلك فال بد من معرفةِوإذ
 

إنـام النـاس «:  يقـولخسمعت رسـول اهللا :  قالبعن عبداهللا بن عمر 
 .»ًكاإلبل املائة، ال تكاد جتد فيها راحلة

ٍهذا احلديث مشتمل عىل خرب صادق، وإرشاد نافع« ٍ ٍ ٌ: 
أو -ٌ أخرب أن النقص شـامل ألكثـر النـاس، وأن الكامـل خفإنه : أما اخلرب
ً فيهم قليل، كاإلبل املئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة-مقارب الكامل  تصلح ٌ

ٌالذهاب واإلياب، مل تكد جتدها، وهكذا النـاس كثـري، فـإذا للحمل والركوب، و
مل تكد جتد مـن .. أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو اإلمامة 

ٌيقوم بتلك الوظيفة، قياما صاحلا، وهذا هو الواقع، فإن اإلنـسان ظلـوم جهـول،  ٌ ً ً
ٌوالظلم واجلهل سبب للنقائص، وهي مانعة من الكامل والتك  .ميلٌ

 إىل أنـه ينبغـي ملجمـوع خٌ فإن مضمون هذا اخلرب إرشاد منه :وأما اإلرشاد
األمة أن يسعوا، وجيتهدوا يف تأهيل الرجـال الـذين يـصلحون للقيـام بـاملهامت، 

 .»واألمور الكلية العامة النفع
                                                       

 ).٢٥٤٧(، ومسلم )٦٤٩٨(بخاري  أخرجه ال:صحيح )١(

 .للعالمة عبدالرمحن السعدي) ٣١٦ص (»هبجة األبرار« )٢(



 

 ٥٢ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 

، الدين النصيحة، النصيحةالدين «: خقال رسول اهللا : ٍعن متيم الداري قال
هللا، ولكتابـه، ولرسـوله، وألئمـة «: ملن؟ يا رسول اهللا؟ قال:  قلنا»الدين النصيحة

 .»املسلمني وعامتهم
ِّفبالنصيحة وحدها نقوم أنفسنا، ونـصلح ذاتنـا، ونعـالج خللنـا، فهـي هبـذا  ُ

عها إال مـن سـفه نفـسه، وتـرك  ال يـد،ٌفرض ال ينبغي تركه، وإدراك نافلة خـري«
 .»موضع حظه

ًإذا أراد زينة املنصوح له أن ينصحه رسا، «ٌوالناصح األمني له عالمة، فعالمته 
 . »وعالمة من أراد شينه أن ينصحه عالنية

 .الواقع الذي نريده:  نصل إىل-إن شاء اهللا-وبالنصيحة 
 

ًإن من عباد اهللا عبادا ليسوا بأنبيـاء، «: خقال رسول اهللا :  هريرة قالعن أيب
ٌهم قوم حتابوا بنـور «: قال! من هم؟ لعلنا نحبهم:  قيل»يغبطهم األنبياء والشهداء

ٍاهللا من غري أرحام وال أنساب، وجوههم نو ٍر، عىل منـابر مـن نـور، ال خيـافون إذا ٍ ٌ
 .»خاف الناس، وال حيزنون إذا حزن الناس

                                                       
 )].٢٦ (»اإلرواء«[مرة واحدة، انظر ) الدين النصيحة(وعنده ذكر ) ٥٥( أخرجه مسلم :صحيح )١(

 .لإلمام الشافعي) ١٧٠رقم  (»الرسالة« )٢(

 .ن حبانالب) ١٩٦ (»روضة العقالء« )٣(



 

 ٥٣ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 .]يونس[ + * ( ) ' & % $ # " !:ثم قرأ
 كـل اخلـري، وهبـا تتـآلف قلـوهبم، ُ اخلريَفباملحبة يف اهللا سبحانه يسود الدعاة

 يفرضها عليهم اإلسالم العظيم بصفائه ونقائه، ال وهذه املحبة. وتسمو أرواحهم
توجب عـىل املـسلمني والـدعاة : واملحبة هذه!. احلزبية الضيقة، والعصبية املقيتة

 .احلقوق: تأدية ما عليهم من
 

:  قالوا.»حق املسلم عىل املسلم ست«: خقال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال
إذا لقيه سـلم عليـه، وإذا دعـاه أجابـه، وإذا استنـصح «: ما هن يا رسول اهللا؟ قال

ُنصحه، وإذا عطس فحمد اهللا يشمته، وإذا مرض عاده، وإذا مات صحبه ِ«. 
ٌ واجب عىل الداعي إىل اهللا أن يؤدهيـا ألهلهـا مـن - وغريها- فهذه احلقوق 

 حيمي الدعوة من التفكك، ويقـي الـداعي إىل اهللا ٌإخوانه وأصحابه، فهي سياج
ٌمن التسيب، فهي صون لنفسه وصيانة إلخوانه  مـن - بعـد مـا تقـدم- والبـد . ٌ

ٍمعرفة أمور كلية ينبغي عىل املسلم   أن يتنبه إليهـا وال تغيـب عنـه، - ٍأي مسلم- ٍ
 .بداية الداعي: منها

                                                       
، )٦/٣٦٢ (»الـسنن الكـربى«، والنـسائي يف )٦١٠٣(، وأبو يعـىل )٥٧٢( أخرجه ابن حبان :صحيح )١(

 )].٣٠٢٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[

 .واللفظ له) ٢٤٢(بلفظ آخر، وابن حبان ) ٢١٦٢( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ٥٤ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 

ٌلكـل عمـل رشة«: خقال رسول اهللا :  قالعن عبداهللا بن عمرو َّ ِ ٍ∗ ولكـل ،
ٌرشة فرتة ٍ ، فمن كانت فرتته إىل سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فرتته إىل غـري ذلـك ِِّ
 .»فقد هلك

ٌليس بخاف أن كل بداية صعبة، وصعوبة البدايات ختتلف بـاختالف النـاس،  ٍ ٍ
ًالنسبة للمسلم الذي ييمم وجهه شطر الدعوة إىل اهللا سبحانه، تكون بدايته قويةوب ُ ِّ َ ُ ،

 ..وهكذا.. وذلك أنه يريد أن يطبق الدين كله، ويريد أن ينهى عن الرش كله و 
ً يوافق بعده فرتة وكسال عن تلك البداية القوية، فإذا »النشاط واحلامس«وهذا  ً

ً وسمتا حسنا، كانت له اهلداية، وقارنـه التوفيـق،ً نبويةًصادفت هذه الفرتة سنة ً 
 .-ًعياذا باهللا-فقد هلك : وإال

وقد كان منهج السلف الصالح يف هذا الداللة إىل أهل السنة، فقد قال أيـوب 
 .»إن من سعادة احلدث واألعجمي أن يوفقهام اهللا للعامل بالسنة: السختياين

 الشاب إذا نسك أن يؤاخي صـاحب إن من نعمة اهللا عىل«: وقال ابن شوذب
 . »السنة حيمله عليها

                                                       
 .»٥٣٢:قاموس«: هو النشاط واحلامس )∗(

صــحيح «[، )٢١٥٠(، وابــن خزيمــة )١١(، وابــن حبــان )٢١٠، ٢/١٨٨( أخرجــه أمحــد :صــحيح )١(
 )].٥٦ (»الرتغيب والرتهيب

 ).٣٤ (ةانظر احلديث اآليت يف القاعد )٢(

 .ٌ، وهو حسن)١٨ص (وابن اجلوزي) ٣٠: رقم (»رشح أصول السنة«أخرجه الاللكائي،  )٣(

 . وهو كسابقه)١٨ص (وابن اجلوزي)  ٣١:رقم (»رشح أصول السنة«أخرجه الاللكائي،  )٤(



 

 ٥٥ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

فالعجب ممن ينفر الشباب املسلم من علامء الـسنة ودعاهتـا وذلـك بالتـشنيع 
ويف بداية الداعي جيب عليه !! عليهم، والتقليل من قدرهم، والتنقيص من شأهنم

   ككك.أمهية الصحبة: معرفة
 

مثـل اجللـيس الـصالح «: خقال رسول اهللا : عن أيب موسى األشعري، قال
إمـا أن حيـذيك، : ، ونافخ الكري، فحامـل املـسككحامل املسك: واجلليس السوء

ًوإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة رق ثيابـك، إمـا أن حيـ: ونافخ الكـري. ً
ً رحيا خبيثة]منه[وإما أن جتد  ً«. 

 :ٌوهذا تتميم للمبحث السابق
ــد روى  ــسقة، وق ــدي الف ــضالل، وهي ــذ اهللاُ ال ــصحبة ينق ــذه ال ــل ه   ُّفبمث

ًكـان أيب قـدريا، وأخـوايل روافـض، «:  عن يوسف بن أسـباط أنـه قـالالعلامء
 .»فأنقذين اهللا بسفيان

وجب العلوم النافعـة، واألخـالق الفاضـلة، ت: صحبة األخيار«وهكذا، فإن 
 . »واألعامل الصاحلة، وصحبة األرشار حترم من ذلك أمجع

                                                       
 »الـشعب«، والبيهقـي يف )٥٦٢(، وابـن حبـان )٢٦٢٨(، ومـسلم )٥٥٣٤(أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).إنام مثل اجلليس الصالح: (، وفيها)]٣٢١٤ (»الصحيحة«[، )٩٤٣٥(

 .لاللكائي) ٣٢:رقم (»رشح أصول السنة« )٢(

 .هو الثوري إمام السنة )٣(

 ).٢٢٦ص (»هبجة األبرار« )٤(



 

 ٥٦ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ًوإذا استقر الداعي إىل اهللا عىل املنهج احلق، مرافقا الصحبة الصاحلة من أهـل 
 .قوام الدعوة: السنة، وجب عليه املحافظة عىل

 

ٍما من نبي بعثه اهللا يف أمة قـبيل، إال «: خقال رسول اهللا : مسعود قالعن أيب 
ٌ، وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بـأمره، ثـم إهنـا كان له من أمته حواريون
ٌختلف من بعدهم خلوف ُُ ُُ ْ َْن، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمـن ، يقولون ما ال يفعلو ُ

ٌجاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبـه  ٌ
ٍفهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليامن حبة خردل ٌ«. 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن : وروح الدعوة وقوامها، ولبها ولباهبا
ما مـن «: خمنا منه العقاب، كام قال النبي مل يكن ذلك جاء من اهللا الغضب، وع

ُقوم يعمل فيهم باملعايص ُ؛ هم أكثر وأعز ممن يعمل هبا، ثم ال يغريونه، إال ٍ يوشـك ُ
ُأن يع ٍمهم اهللا بعقابَ َّ«. 

ٌواألمر باملعروف والنهي عن املنكـر لـه درجـات وردت يف حـديث البـاب، 
 عىل الداعي إىل اهللا أال يتجاوز درجة عىل حساب أخرى، إنـام يتـدرج فيهـا ينبغي

 . عىل حسب وسعه، ووفق قدرته
                                                       

 .ارأنص )١(

ْخلف«مجع  )٢(  .َوهو من جييء بعد من مىض. »َ

 ).٥٠( أخرجه مسلم :صحيح )٣(

، )٣٠٠(، وابــن حبــان )٤/٣٦٤(، وأمحــد)٤٠٠٩(،وابــن ماجــه )٤٣٣٨( أخرجــه أبــو داود:حــسن) ٤(
 )].٣٣٥٣ (»الصحيحة«[



 

 ٥٧ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

أخـالق : واملسلم يف أمره باملعروف أو هنيه عن املنكر، ال خيـرج يف فعلـه عـن
 .الداعي إىل اهللا

 

ٌثالث مهلكات، وثالث منجيات«: خ قال رسول اهللا: عن أنس قال ٌٌ : ، فقالٌ
ٌثــالث مهلكــات، شــح مطــاع، وهــوى متبــع، وإعجــاب املــرء بنفــسه ٌ ٌّ ٌ ٌوثــالث . ٌ

خـشية اهللا يف الـرس والعالنيـة، والقـصد يف الفقـر والغنـى، والعـدل يف : ٌمنجيات
 .»الغضب والرضا

 والفضائل مجعاء، هي البعد عن كـل .ا هي النبائل كلهاواألخالق املشار إليه
 .ٍسوء، والقرب من كل خري

ًويزيد ذلك سوءا ! إعجاب املرء بنفسه: ومن األخالق السيئة التي ينبغي جتنبها
ً علـام أن مثـل -ًعياذا باهللا-ٌإذا وافقه جهل من البعض، فيتبعون هذا املعجب بنفسه 

ٌلعلامء الربانيني مكروه مستقبح، فلقد رأى عاصـم ٍهذا االتباع وحده عند كثري من ا ٌ
ًبن ضمرة قوما يتبعون رجال، فقال ٌإهنا فتنة للمتبوع، مذلة للتابع«: ً ٌ«! 

ًفمثل هذا جيمع سوءا عىل ! ٍفكيف بمعجب بنفسه، يطعن بغريه، ليكثر أتباعه
ٍسوء عىل سوء ٍ!!! 

                                                       
، والطـرباين يف )٣٢٥ (»مـسند الـشهاب«، والقـضاعي يف )٣٩٠، ٢/٣٨٩( أخرجه أبـو نعـيم :حسن) ١(

 )].١٨٠٢ (»الصحيحة«[، )٧٤٥ (»الشعب«، والبيهقي يف )٥٤٥٢ (»األوسط«

 .ألمحد بن حنبل) ٢/١٦ (»العلل« )٢(



 

 ٥٨ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ً فأخالق الداعي إىل اهللا الفاضلة تدفعه دفعـا حثيثـا سـياج :  ألن حيـافظ عـىلً
 .الدعوة

 

ْال يفرك«: خقال رسول اهللا : عن أيب هريرة، قال َ َْ مـؤمن مؤمنـة، إن كـره ً ٌ
ًمنها خلقا ُ  .» ريض منها آخرُ

 ينبغــي ســلوكه واســتعامله مــع مجيــع خوهــذا األدب الــذي أرشــد إليــه «
ٌاملعارشين واملعاملني، فإن نفعه الديني والدنيوي كثري، وصاحبه قد سعى يف راحة 
قلبه، ويف السبب الذي يدرك به القيام باحلقوق الواجبة واملستحبة، ألن الكامل يف 

 .  معايبهَّدَعُوحسب الفاضل أن ت. ٌالناس متعذر
ن املعارشين مما خيالف رغبـة اإلنـسان، يـسهل وتوطني النفس عىل ما جييء م

 .»عليه حسن اخللق، وفعل املعروف، واإلحسان مع الناس
ٌوفائدة أخرى مهمة يشري إليهـا هـذا احلـديث الـرشيف، وهـي زوال اهلـم «: ٌ

والقلــق، وبقــاء الــصفاء، واملداومــة عــىل القيــام بــاحلقوق الواجبــة واملــستحبة، 
 .وحصول الراحة بني الطرفني

َ بل عكس القضية، فلحظ املساوئ، خمن مل يسرتشد هبذا الذي ذكره النبي و َ
وعمي عن املحاسن، فالبد أن يقلق، وال بد أن يتكدر ما بينه وبني من يتصل به من 

 . »ٌويتقطع كثري من احلقوق التي عىل كل منهام املحافظة عليها. املحبة
                                                       

 .يبغض )١(
 ).١٤٦٧( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 .للسعدي) ١٧٥ص (»هبجة األبرار« )٣(
 . عيل احللبي:للسعدي، حتقيق) ١٩ص (»... الوسائل املفيدة « )٤(



 

 ٥٩ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 .تقدير األمور: ملحل األعىل منومعرفة الداعي إىل اهللا لسياج الدعوة جيعله با
 

ٍ عهد ولوال أن قومك حديث! يا عائشة«: خقال رسول اهللا : عن عائشة قالت
، ُ، ألمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه مـا أخـرج منـه، وألزقتـه بـاألرضٍبجاهلية

ُبابا رشقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم: وجعلت له بابني ً ً ً ً«. 
ٍفبتقدير األمور يوضع كل يشء يف نصابه، وتـتجىل حكمـة الـداعي إىل اهللا يف 
ًأعىل صورها، فال يضخم صغريا، وال يصغر عظيام، ويتأمل السياسة الـرشعية يف  ً

 . سائر أفعاله
ًألة، فـرتاهم ال يقيمـون للـسنة وزنـا، وال للحـق ٌولقد غال أناس يف هذه املس

 !! عىل وحدة األمة، وشعور الناس-بزعمهم-ًحرصا ! ًرأسا
ًويف ظني أن غلوهم هذا جاء ردة فعل ملا يفعله بعض الناس أيـضا  فـرتاهم -َّ

 ! يقيمون الدنيا عىل أقل األمور
 : واحلق بني هاتني الفئتني

ٍ ويف الوقت نفسه، نبلغها بكل حكمة فنحن ال نسكت عن احلق وتبليغ السنة،
 . ٍوبكل أسلوب حسن

 <فإذا رأينا أن هناك أشياء عكسية حصلت أو ستحصل، اكتفينا بالـذكرى 

? @ A B ]الذاريات[ . 
 .طريقة الرتبية:  يفخوهذا هو أسلوب النبي 

                                                       
 ).١٣٣٣(، ومسلم )١٥٨٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٦٠ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 

ٌإن اهللا رفيق حيب ! يا عائشة«:   قالخ أن رسول اهللا خشة زوج النبي عن عائ
 .» ما ال يعطي عىل العنف، وما ال يعطي عىل ما سواهالرفق، ويعطي عىل الرفق

 : ًفاملنهج إذا
ٍالدعوة برفق ويرس ولني، والبعد عن العنف وا  . لشدة والقسوةٍ

يستجيب لنا الناس واملدعوون يف الدنيا، ونحظى برضا اهللا وعفـوه يف : فبهذا
 . اآلخرة

 .الفرق بني النظرية والتطبيق: ومن األمور الكلية التي ينبغي معرفتها
 

ُ ليلة أرسي يب رجاال تقرض رأيت«: خقال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال َ ْ ُ ً
اخلطباء مـن أمتـك، : من هؤالء يا جربيل؟ فقال: ، فقلتٍشفاههم بمقاريض من نار

 .»!يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفال يعقلون؟
ا يواجهها الدعاة إىل اهللا سبحانه، فرتى الـداعي إىل اهللا ٌوهذه قضية من أهم م

ٍأو اخلطيب يتحدث عن الزهد وهو عنه بمعـزل، أو يـتكلم عـن الغيبـة وهـو هلـا 
ّصاحب ورفيق، أو يذكر باآلخرة وهو  ُ  !! من يفكر فيها أو يعد هلا) آخر(ٌٌ

                                                       
 ).٢٥٩٣( أخرجه مسلم :صحيح )١(

ـــيس )٣/٢٣٩( أخرجـــه أمحـــد :صـــحيح )٢( ـــشعب«، والبيهقـــي يف )٢١٧٢(، والطيال ، )١٧٧٣ (»ال
 )].٢٩١ (»لصحيحةا«[



 

 ٦١ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

ٌاخلوف عليه كبري، والبعـد عنـه مغـنم وفـري، إال لنـص: فالذي هذا حاله ٍح أو ٌ
 ! تذكري

 .دقة الداعي إىل اهللا وحرصه: ومن األمور الواجب معرفتها
 

ُكفى باملرء كذبا أن حيدث بكـل مـا «: خقال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال ً
 .»عسم

ٍفالداعي إىل اهللا دقيق يف كل يشء، وبخاصة فيام يسمعه من الناس، أو يقـرؤه  ٌ
ًفالواجب أن حيرص جدا عىل التثبت من كل مـا يـصل أذنـه أو عينـه . من الكتب

 . قبل إشاعته بني اخلالئق، ونرشه
 :وتزداد دقته يف صورتني ثنتني

ٌغه يشء له صلة بالدين والـرشع، كحـديث مـروي، أو  إذا كان الذي بل:األوىل ٌ
 !حكم فقهي، ونحوه

ٍ إذا كان الذي بلغه خرب سوء عن رجل، أو كلمة رش عن أحد:الثانية ٍ ٍ ! 
ٍفحينئذ جيب عليه التثبت، واحلرص عىل الدقة وتوخي احلقيقـة، ال املـسارعة 

 ! إىل النقل، واالندفاع إىل اإلخبار
 .قيمة الوقت: اهللا إىل احلفاظ عىلواحلرص يدفع الداعي إىل 

                                                       
، واحلـاكم )٣٠(، وابـن حبـان )٤٩٩٢(، وأبـو داود )٥ (»صحيحه« أخرجه مسلم يف مقدمة :صحيح )١(

 )].٤٤٨٢ (»صحيح اجلامع«[، )١/١٩٥(



 

 ٦٢ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 

أتينا أنـس بـن مالـك فـشكونا إليـه مـا نلقـى مـن : (عن الزبري بن عدي قال
َّاحلجاج ٌَّال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده رش منـه، حتـى فإنه اصربوا، : ، فقال ٌ

 .)خُ سمعته من نبيكم ،تلقوا ربكم
ٍت قيمة كربى، يف كل يوم تـزداد عـام قبلـه، بخاصـة أن مـا أشـار إليـه فللوق ٍ ٌ

 . ٍاحلديث السابق نذير خطر عىل األمة كلها إن هي مل تستثمر وقتها، وتستفد منه
، من ذلك ]العرص[ " !ومما يبني قيمة الوقت ما قاله املفرسون يف سورة 

 : »هتفسري«ما قاله الفخر الرازي يف 
 ملا فيه من األعاجيب، ألنه حيصل -الذي هو الزمن-أقسم اهللا تعاىل بالعرص «

ٍفيه الرساء والرضاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، وألن العمر ال يقوم بيشء  ّ
ًنفاسة وغالء ً . 

ٍفلو ضيعت ألف سنة فيام ال يعني، ثم تبـت وثبتـت لـك الـسعادة يف اللمحـة 
بقيت يف اجلنة أبد اآلباد، فعلمت أن أرشف األشياء حياتـك يف األخرية من العمر، 

تلك اللمحة، فكان الزمان من مجلة أصول النعم، فلذلك أقسم اهللا به، ونبه سبحانه 
وأن الزمان أرشف من املكان فأقـسم ! ٌعىل أن الليل والنهار فرصة يضيعها اإلنسان

 . »ارس املعيب هو اإلنسان ال عيب فيها، إنام اخلٌبه، لكون الزمان نعمة خالصة
                                                       

نسبه وال نحبه، بل «: يف ختام ترمجته) ٤/٣٤٣ (»سري أعالم النبالء«هو الثقفي املعروف قال الذهبي يف ) ١(
ٌنبغضه يف اهللا، وله حسنات مغمورة يف بحر ذنوبه، وأمره إىل اهللا ٌ«!!  

 ).٧٠٦٨( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

)٣٢/٨٤( )٣( 



 

 ٦٣ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

فمن عرف للوقت ثمنه وللزمن قيمته وجب عليه أن يعلم أن ساعات عمـره 
 .فاغتنمها: ٍإما له، وإما عليه، فحينئذ يقال له

 

ًاغتنم مخسا «: ٍ لرجل وهو يعظهخقال رسول اهللا :  قالبٍعن ابن عباس 
، وصـحتك قبـل سـقمك، وغنـاك قبـل فقـرك، شبابك قبـل هرمـك: قبل مخس

 .»وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك
ٍكلها عالمات خـري، : فهذه األمور املطلوب اغتنامها والفرص املأمور اهتباهلا

 : انقلبت هي عليه، وكانت ضده، وقيل له: وإشارات بر، وإن مل يفعل
  قت أنفـس مـا عنيـت بحفظـهالو

 

ــضيع ــك ي ــا علي ــهل م   وأراه أس

 

وقت اإلنسان هو عمره يف احلقيقة، وهو مادة حياتـه األبديـة يف «وهكذا فإن 
النعيم املقيم، ومادة معيشته الضنك يف العذاب األليم، وهو يمر مر السحاب، فام 

ن حياته، وإن ًكان من وقته هللا وباهللا، فهو حياته وعمره، وغري ذلك ليس حمسوبا م
عاش فيه عيش البهائم، فإذا قطع وقته يف الغفلة والسهو واألماين الباطلة، وكـان 

 . »ٌخري ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خري له من حياته
 .فتنة الداعي: ومما جتب معرفته للحذر منه
                                                       

 »صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٠٢٤٨ (»الشعب« يف ، والبيهقي)٤/٣٤١( أخرجه احلاكم:صحيح )١(
)٣٣٥٥.[( 

 ).١/٢٨١ (»ذيل طبقات احلنابلة« )٢(

 .البن القيم) ١٨٤ص (»اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الثاين« )٣(



 

 ٦٤ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

 

إياكم وأبواب الـسلطان، «: خ قال رسول اهللا :عن أيب األعور السلمي قال
ًفإنه قد أصبح صعبا هبوطا ًَ«. 

ٍفالقرب من السلطان من أشد الفتن، وبه يتعرض الـداعي لـبالء كبـري،  ومـن «ٍ
م، ويعينهم عىل ُأعظم ما خيشى عىل من دخل عىل امللوك الظلمة أن يصدقهم بكذهب

ظلمهم ولو بالسكوت عن اإلنكار عليهم، فإن من يريد بدخولـه علـيهم الـرشف 
ّوالرئاسة وهو حريص عليهام، ال يقدم عىل اإلنكار عليهم، بل ربام حسن هلم بعض  ٌ

ِّأفعاهلم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه عىل غرضه ً«. 
لشيطان للـداعي قربـه مـن الـسلطان بأنـه لنفـع ومن البالء الكبري أن يزين ا

ًإنام ملـصلحته الشخـصية، حمافظـة !! الدعوة، وخري الدين، وهو عن ذلك بمعزل
 ! عىل كيانه ومنصبه وجاهه

والقرب من السلطان إذا كان لدعوته وأمره باملعروف وهنيه عن املنكـر، فهـو 
ٌعمل خري جيزى عليه صاحبه اجلزاء احلسن من ربه، وهكـذا  جهـر الـداعي : فـإنٌ

 ...باحلق من القضايا املهمة 
 

 وجـدت يف قـائم سـيف خّملا ضممت إيل سالح رسـول اهللا : عن عيل قال
  ، وقـلصل من قطعك، وأحسن إىل مـن أسـاء إليـك«:  رقعة فيهاخرسول اهللا 

                                                       
 طبعـة الرشـد »شعب اإليـامن«، والبيهقي يف )٤٦/٥١ (»تاريخ دمشق« أخرجه ابن عساكر يف :صحيح )١(

 )].١٢٥٣ (»حةالصحي«[، )٨٩٥٨(

 .البن رجب) ٥٠ص (»رشح حديث ما ذئبان جائعان« )٢(



 

 ٦٥ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 
  

 .» احلق ولو عىل نفسك
من القضايا املهمة الواجب تذكرها والتـذكري هبـا، وبخاصـة يف هـذا الـزمن 
الذي اضطربت فيه املفاهيم، واختلفت فيـه املبـادئ، فأصـبحت املداهنـة مكـان 

 . النصح، واملجاملة مكان الذكرى
ٍ دونام فرق بـني حـاكم-باألسلوب الطيب كام أسلفت-فالداعي جيهر باحلق  ٍ 

ٍأو حمكوم، شيخ أو مريد، نفسه أو غريه ٍ ٍ . 
 .االنتصار للمؤمنني: وجهره هبذا احلق يستلزم منه

 

، وقع ٌ جالس ومعه أصحابهخبينام رسول اهللا :  قال:عن سعيد بن املسيب 
ٍكر، فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر، ثم ٌرجل بأيب ب ٍ

 حني انترص أبو بكر، فقال أبـو خٍآذاه الثالثة، فانترص منه أبو بكر، فقام رسول اهللا 
ٌنزل ملك من السامء يكذبه «: خَّأوجدت عيل يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا : ٍبكر

 .»، وقع الشيطان، فلم أكن ألجلس إذ وقع الشيطانبام قال لك، فلام انترصت
ًفاالنتصار للمؤمنني أمر عظيم جدا، حيـافظ بـه الـداعي عـىل حبـل وده مـع  ٌ ٌ
إخوانه ممن يعرف أو ال يعرف، أما إذا سكت وما تكلم، وآثر الصمت عىل الـذب 

                                                       
 )].١٩١١ (»الصحيحة« [:صحيح )١(

 )].٢٣٧٦ (»الصحيحة«[، )٦٦٦٩ (»الشعب«، والبيهقي يف )٤٨٩٦(أخرجه أبو داود :حسن )٢(
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ًانرص أخاك ظاملا «:  القائلخم، فقد خالف أمر الرسول عن إخوانه واالنتصار هل
  .»ًأو مظلوما

ٍوليس بخاف أنه إذا انترص املسلم ألخيه املـسلم مـن ألـسنة مـن يـستغيبه أو 
ًيطعن فيه، كان ذلك سببا كبريا   يف صالح نفسه -زيادة عىل قمع الشيطان وكيده-ً

ٌ تقليل بذور الرش والفـساد مـن بـني النـاس، ويف هـذا رفـع للـدعوة وأخيه، ويف
 . ٌوتعظيم لشأهنا

ًوهذا الذي أسلفت التنبيه عليه يشري إىل مسألة مهمة أيضا، وهي  .بيئة الداعي: ٍ
 

 ٌكان يف بني إرسائيـل رجـل«: خقال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري قال
ًقتل تسعة وتسعني إنسانا هـل يل مـن : ً، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله، فقال لهً

ِائت قرية كذا وكـذا، فأدركـه : ٌال، فقتله، فجعل يسأل؟ فقال له رجل: توبة؟ قال
َاملوت، فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه مالئكـة  َ الرمحـة، ومالئكـة العـذاب، َ

قيـسوا مـا : أن تباعدي، وقـال: َّأن تقريب، وأوحى اهللا إىل هذه: فأوحى اهللا إىل هذه
ٍبينهام، فوجد إىل هذه أقرب بشرب، فغفر له َ ِ ُ«. 

ٍفإصالح الداعي بيئته أمر من األمهية بمكان رفيع، وبخاصة إذا كان الـداعي  ٍ ٍ ٌ
 يستطع ذلك وجب عليـه االنتقـال مـن بيئتـه يف أول توجهه وبداية دعوته، فإن مل

ٍالتي هي بيئة ضعف ورش ومعصية إىل بيئة يغلب عليها اخلري والصالح ٍ ٍ. 
                                                       

 ).٦٩٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
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ٌففيـه إشـارة إىل أن التائـب «ٌواحلديث املذكور هنا دليل قوي عىل مـا ذكـرت 
ينبغي له مفارقة األحوال التي اعتادها يف زمـان املعـصية، والتحـول منهـا كلهـا، 

 . » بغريهاواالشتغال
 .منهج الداعي إىل اهللا: ومن األمور التي جيب معرفتها

 

ٌكنت عند عيل بن أيب طالب، فأتاه رجـل : عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، قال
ُّ يرس إليك؟خما كان النبي : فقال ِ ُّ يـرسخما كان النبـي : فغضب وقال: قال! ُ ِ ُ 

ٍإيل شيئا يكتمه الناس، غري أنه قد حدثني بكلامت أربع، قال ٍ ُ ُ ُّ ْ ما هن يا أمـري : فقال: ً
، ولعن اهللا لعن اهللا من لعن والده، ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا«: قال: املؤمنني؟ قال

 .»َّغري منار األرضًمن آوى حمدثا، ولعن اهللا من 
 يبـني للـداعي إىل اهللا أصـول -عىل قلة مجله ووجازة عباراتـه-فهذا احلديث 

 : منهجه، وقواعد دعوته، واحلقوق التي بني الدين عليها
  . تقرر حق النفسفاجلملة األوىل
 .  تقرر حق التوحيد:واجلملة الثانية
 .  تقرر حق العبادة:واجلملة الثالثة
 .  تقرر حق الغري:ةواجلملة الربع

                                                       
 ).٥١٨-٦/٥١٧ (»الباريفتح « )١(

 ).١٩٧٨( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
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فمن حافظ عىل حق نفسه، ومحى حق توحيد اهللا، وصان حق العبادة، وحفظ 
 . حق الغري، اكتمل منهجه، وحسن تطبيقه

لـيس بـاألمر الـسهل : والتذكري هبذه القضايا الكلية األربعة، والدعوة إليهـا
ٌاليسري كام يتوقعه أو يظنه البعض، بل هو أمر عسري يستغرق اجلانـب األ كـرب مـن ٌ

 .  مل يستطع أن يؤديه بعض حقه-بعد-حياة الداعي وهو 
فمن أبعد عن هذا املنهج الواضح بالـدعوة، إىل هـذه القـضايا املـشار إليهـا، 
ٍمستبدال ذلك بسفاسف من األمور، وقشور من املسائل، وجب عليه إعادة نظـره  ً

 . والتفكري بأمره
 .فطنة الداعي: وهذا حيتاج إىل معرفة

 

ٍال يلـدغ املـؤمن مـن جحـر واحـد «: خقال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال ٍ ْ ُ ُ
 .»مرتني

 عدم جدواه، وضآلة نفعه، فهو -عىل طول الدهر-ٍفهو إذا تلبس بأمر، وعلم 
 ؟ !يقيم عليه ويستمر فيه

 فهو عن الفطنة بعيد، وإن حذر واجتنـب فهـو مـن اإليـامن والفطنـة إن فعل
 . باملحل األعىل

                                                       
 ).٢٩٩٨(، ومسلم )٦١٣٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(
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 لبيان كامل احـرتاز املـؤمن ويقظتـه، خٌمثل رضبه النبي «واحلديث املذكور 
وأن املؤمن يمنعه إيامنه من اقرتاف السيئات التي ترضه مقارفتها، وأنه متـى وقـع 

أن : الندم والتوبة واإلنابـة، ومـن متـام توبتـهٍيف يشء منها، فإنه يف احلال يبادر إىل 
حيذر غاية احلذر من ذلك السبب الذي أوقعه يف الذنب، كحال من أدخل يـده يف 
ٌجحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك ال يكاد يدخل يده يف ذلك اجلحر، ملا أصابه فيـه  ٍ

 . »أول مرة
لـسعيد مـن وعـظ ا«: اٍوأمر الداعي إىل اهللا يف هذا، كام قال ابن مـسعود 

 . »بغريه
 ؟!فكيف بمن تعظه نفسه وال يتعظ
 .ابتالء الداعي إىل اهللا: ومن األمور التي تزيد يف الفطنة

 

ِّعن خباب بن األرت، قال َ ً وهو متوسـد بـردة خشكونا إىل رسول اهللا : َ  يف لـهٌ
كان الرجل فيمن قبلكم «: أال تستنرص لنا؟ أال تدعو اهللا لنا؟ قال: ظل الكعبة، قلنا له
ُ، فيجعل فيه، فيجاء باملنشار، فيوضع عىل رأسه فيشق باثُحيفر له يف األرض نتني، ومـا ُ

ٍيصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، ومـا  ٍ
 إىل َيصده ذلك عن دينه، واهللا ليـتمن هـذا األمـر حتـى يـسري الراكـب مـن صـنعاء

 .»ب عىل غنمه، ولكنكم تستعجلونئحرضموت ال خياف إال اهللا، أو الذ
                                                       

 ).٢٢٧ص (»هبجة األبرار« )١(
 ).٢٦٤٥( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 ).٣٦١٢( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
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 q:بليد، كام قال سبحانهفبها يتمحص القوي من الضعيف، والذكي من ال
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 وال يـرضه وهـو -عند اهللا- وال ينقصه، ويفيده الداعي إىل اهللافاالبتالء يزيد 
إن الباليـا أرسع إىل مـن حيبنـي «: خ كام قال النبي ال بد منه ملحب اهللا ورسوله،

 . »من السيل إىل منتهاه
وهــذا االبــتالء ســنة اهللا ســبحانه يف األنبيــاء والــصاحلني والــدعاة عــىل مــر 

وضـحة لـذلك، العصور، ويف الكتاب الكريم والسنة املطهرة القصص الكثرية امل
 .واملؤكدة له

الكيـف ال :  فللثبات عىل الدعوة، وللصرب عىل االبتالء البد من الرتكيز عـىل
 .الكم

 

يوشك األمم أن تداعى عليكم، «: خقال رسول اهللا : ، قالاعن ثوبان 
ٍومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ٌ فقال قائل.»كام تداعى األكلة عىل قصعتها بل أنـتم «: ٍ

ٌيومئذ كثري ٌولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهللا من صـدور عـدوكم املهابـة ! ٍ
ومـا الـوهن؟ ! يـا رسـول اهللا: فقال قائل. »منكم، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوهن

 .»اهية املوتحب الدنيا وكر«: قال
                                                       

 )].١٥٨٦ (»الصحيحة«[، )٢٩١١( أخرجه ابن حبان :حسن )١(
، )١/٢٣٩(، وأبـو نعـيم )١٠٨٥(، والطيالـيس )٥/٢٧٨(، وأمحد )٤٢٩٧(داود  أخرجه أبو :صحيح )٢(

 )].٩٥٨ (»الصحيحة«[، )٤٢٤٤ (»رشح السنة«، والبغوي يف )٦٠٠ (»مسند الشافعيني«والطرباين يف 
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ٍفلو أننا اهتممنا بالكثرة والكمية لكان الغثاء خريا منـا، إذ الكثـرة دون وعـي  ً
ٌوفهم وروية وتربية، رضرها مؤكد وخطرها يقيني، إذ تولد الغرور، وعليه ٍ ٍ فعدم : ٍ

 . فالفشل واهلزيمة.. قبول احلق، فاالختالف 
ًال يغلب اثنا عرش ألفا مـن و... «:  حينام قالخولعل هذا ما أشار إليه النبي 

ٌهذا العدد ليس بقليل، بل هو كثري، فلامذا هتزم هذه الكثرة؟ : ًإذا!! »قلة ٍ 
إن هزيمتها ألهنا مل هتتم باجلانب األصيل من اإلسالم وهو توحيد اهللا تبـارك 
وتعاىل، ومل ترب الدعاة عىل معرفة احلقوق وأداء الواجبات، فـضعفوا، ووهنـوا، 

 . ًذيل القافلة بعد أن كانوا سادهتا، وصاروا ضعافا بعد أن كانوا أقوياءفصاروا يف 
 فإنـه ال خفلو أن الداعي إىل اهللا تربى الرتبية احلقة، وسار عـىل هنـج النبـي 

 .اهلدف األسمى: ٌشك واصل إىل
 

لن هيلك الناس «: خقال رسول اهللا :  قالخٍعن رجل من أصحاب النبي 
 .»ُحتى يعذروا من أنفسهم

وهذا هو الذي يريـده اهللا منـا، أن نـسري عـىل الـنهج، فـإذا وصـلنا إىل العـز 
والسؤدد والنرص فمن فضل اهللا ونعمته، وإال فقد قدمنا العـذر ألنفـسنا أمـام اهللا 

 . ننا قمنا بواجبنا املطلوب مناسبحانه، بأ
                                                       

، )٤٦٩٧(، وابن حبـان )٢٨٢٧(، وابن ماجه )١٥٥٥(، والرتمذي )٢٦١١( أخرجه أبو داود :ضعيف )١(
 )].٩٨٦) (٦٨٥-٢/٦٨٢ (»الصحيحة«[

، )٨٨٦(، والقـضاعي )١٢٨(، وابـن اجلعـد )٤٣٤٧(، وأبـو داود )٤/٢٦٠( أخرجـه أمحـد :صحيح )٢(
 )].٥٢٣١ (»صحيح اجلامع«[، )٤١٥٧ (»رشح السنة«والبغوي يف 
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ًفليس من الرشط عىل اهللا عز شأنه أن يقدم لنا نرصا عىل عدونا ندركه : وعليه
ٍيف حياتنا، ال، بل قد يقوم الواجب الذي قدمناه بالتوطئة لنرص وفالح سيأيت عـىل  ٍ

 . يد أبنائنا أو من بعدهم
: خ سـبحانه لنبيـه ومنه قـول اهللا. ٍويف التاريخ اإلسالمي العريق أكرب عربة

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ]الرعد[. 
ٌوهذا درس عظيم للدعاة إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل لكـي يعرفـوا مـا هلـم ومـا  ٌ

: ، ويقولوا بملء أفـواههمخعليهم، فيتوبوا إىل رهبم ويرجعوا إىل منهاج نبيهم 
 .فىنحن مسلمون وك
 

إن اهللا تعاىل أمـر حييـى بـن «: خقال رسول اهللا : عن احلارث األشعري قال
، يعمل هبن، ويأمر بني إرسائيل يعملون هبن، ٍزكريا عليهام السالم بخمس كلامت

ٍبخمـس كلـامت، تعمـل ) أمـرك(إن اهللا :  مريم عليه السالم قال لهوأن عيسى بن
: هبن، وتأمر هبن بني إرسائيل يعملون هبن، فإما أن تأمرهم وإمـا أن آمـرهم، قـال

ُإنك إن تسبقني هبن خشيت أن أعذب أو خيسف يب، قال فجمـع النـاس يف بيـت : ُ
إن اهللا أمرين :  قالفوعظهم،: املقدس، حتى امتأل، وقعد الناس عىل الرشفات، قال

أن تعبـدوا اهللا، وال : ٍبخمس كلامت، أعمل هبن، وآمركم أن تعملوا هبـن، أوهلـن
ًترشكوا به شيئا، وأن مثل من أرشك باهللا كمثل رجل اشرتى عبدا من خالص ماله  ٍ ً

ٍبذهب أو ورق، قـال ِ ّهـذه داري، وهـذا عمـيل، فاعمـل وأد إيل، فجعـل يعمـل : ٍ
يكم يـرسه أن يكـون عبـده كـذلك؟ فـإن اهللا خلقكـم ويؤدي إىل غري سـيده، فـأ
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ًورزقكم، فال ترشكوا به شيئا، وآمركم بالصالة، فإذا صليتم فال تلتفتوا، وآمـركم 
ٌبالصيام، وأن مثل ذلك كمثل رجل كانت معه رصة فيها مـسك، ومعـه عـصابة،  ٌ ٌ ٍ

ك، كلهم يعجبهم أن جيد رحيها، فإن الصائم عند اهللا، يعني أطيب مـن ريـح املـس
ٍوآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أرسه العدو، وقاموا إليه فأوثقوا يـده 

فجعـل يعطـيهم القليـل : هل لكم أن أفـدي نفـيس مـنكم؟ قـال: إىل عنقه، فقال
ًوالكثري ليفك نفسه منهم، وآمركم بذكر اهللا كثريا، وأن مثـل ذلـك كمثـل رجـل 

ٍطلبه العدو رساعا يف أثره، حتى أتى عىل حصن  حصني فأحرز نفسه فيـه، كـذلك ً
 .»العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا عز وجل

، اجلامعة، والـسمع: ٍوأنا آمركم بخمس أمرين اهللا هبن«: خوقال رسول اهللا 
ٍن فـارق اجلامعـة قيـد شـرب والطاعة، واهلجرة، واجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل، فم

َخلع، يعني ربقة اإلسالم من رأسه، إال أن يرجع، ومن دعا بدعوى اجلاهليـة فإنـه  َ
وإن صام وصـىل، فـادعوا بـدعوى «: وإن صام وصىل؟ قال:  قيل.»ُمن جثا جهنم

 .»املسلمني، املؤمنني، عباد اهللا: اهللا الذي سمى اهللا به
، وأهم ما نريد التنبيه عليه هنـا هـو »جامع لفنون من العلم«وهذا احلديث 

 . »املسلمني املؤمنني، عباد اهللا: فادعوا بدعوى اهللا الذي سمى اهللا به«: خامتته

                                                       
، وابــن حبــان )٩٣٠(، وابــن خزيمــة )٢٨٦٣(، والرتمــذي )٢٠٢، ٤/١٣٠( أخرجــه أمحــد :صــحيح )١(

 »صحيح الرتغيب والرتهيـب«[، )١٥٧٢(، وأبو يعىل )٢٨٧-٣/٢٨٥ (»ريالكب«، والطرباين يف )٦٢٠٠(
 .الشيخ عيل احللبي فإين مل أجده) األصل(، ولفظه غري اللفظ الذي أورده مؤلف الكتاب )]٥٥٢(

 .البن عبدالرب) ٢/٢٢٧ (»االستيعاب« )٢(



 

 ٧٤ السنة النبويةقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثاينالباب 

مـا أبـايل أي «:  عـن بعـض الـسلف قولـهوقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية
قـد النعمتني أعظم؟ عىل أن هداين اهللا لإلسالم أو جنبني هذه األهواء، واهللا تعاىل 

سامنا يف القرآن املسلمني املؤمنني عباد اهللا، فال نعدل عن األسامء التي سامنا اهللا هبا 
 . »ٌإىل أسامء أحدثها قوم، وسموها هم وآباؤهم ما أنزل اهللا هبا من سلطان

فإذا عرفنا هذا ووعتـه عقولنـا، رجـع إسـالمنا إىل نـصاعته الـسلفية األوىل، 
ًيلة سامية ال هدفاوغدت الدعوة إىل اهللا سبحانه وس ً ً. 

 C D:ٌأجل فالدعوة وسيلة لعبادة اهللا سبحانه وتوحيده، كام قال عز شأنه

E F G H I ]الذاريات[ . 
ٌوهذه قضية مهمة يف طريق السالك إىل اهللا سبحانه، ختتلط عىل الكثـري ممـن مل  ٌ

صـيلة، فتنقلـب عنـده األمـور، فتـصبح يتلق العلم ويتحصل عليه من منابعه األ
  .فال قوة إال باهللا! ٍالوسائل غايات والغايات وسائل

                                                       
 . عيل احللبي:حتقيق) ٧٦ص (»الوصية الكربى« )١(



 





 

 ٧٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

∗ 
وهذه قواعد يف الدعوة والـدعاة مـن مـنهج الـسلف ! معرش الدعاة إىل اهللا •

نهج احلـق القـائم عـىل الصالح فعضوا عليها بالنواجذ، ألن منهج السلف هو املـ
 .الكتاب والسنة وهو الذي يوصل إىل سعادة الدنيا واآلخرة

 
 

خ 
، ]١٢٥:النساء[ ̀ h g f e d c b a: لقوله تعاىلاإلخالص،: األول

! " # $ % & ' :ه، وقول]٥:البينـة[ p o n m l k j i h: وقوله

 .»إنام األعامل بالنيات«: خ، ولقوله ]الزمر[ ) ( *
 +:، لقوله تعاىلخً بأن يكون العمل موافقا ملا رشعه ،خمتابعة النبي : الثاين

أحــسن «: ، قــال الفــضيل بــن عيــاض]٢:امللــك[ 2 1 0 / . - ,
ص مـا كـان اخلـال«: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: قيل. »أخلصه وأصوبه: ًعمال

 .»هللا، والصواب ما كان عىل السنة
                                                       

 »اإلصباح يف بيان مـنهج الـسلف يف الرتبيـة واإلصـالح«: ًذناه كامال من كتابهذا العنوان وما حتته أخ )∗(
ْعبداهللا بن صالح العبيالن : ألخينا فضيلة الشيخ  وأنصح طـالب العلـم بـالرجوع إىل هـذا -حفظه اهللا-َ

ًالكتاب؛ فإن فيه خريا كثريا، وقد أجاد فيه مؤلفه وأفاد ً. 
 ).١٩٠٧(، ومسلم )١( أخرجه البخاري :صحيح  )١(
، وأخرجه ابن )١ (»جامع العلوم واحلكم«، وابن رجب احلنبيل يف )٨/١٧٦ (»تفسريه«ذكره البغوي يف  )٢(

 .، عن إبراهيم بن األشعث خادم الفضيل بن عياض بنحوه)٢٠ص (»اإلخالص والنية«أيب الدنيا يف 



 

 ٧٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

: خ، وقول الرسول ]٣١:آل عمـران[ < ? @ E D C B A:وقوله تعاىل
 .أخرجه الشيخان، وهذا لفظ مسلم. »ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«

 : أربعة أقساموالناس منقسمون بحسب هذين األصلني إىل
 حقيقـة، ]٥:الفاحتـة[ 3 2:  أهل اإلخالص للمعبود واملتابعة؛ وهم أهل:أحدها

ــنعهم هللا، وحــبهم هللا،  ــواهلم هللا، وعطــاؤهم هللا، وم ــا هللا، وأق ــأعامهلم كله ف
ًوبغضهم هللا، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه اهللا وحده، ال يريدون بذلك من  ً

ًالناس جزاء وال شكورا، وال اب تغاء اجلاه عندهم، وال طلب املحمدة واملنزلـة ً
ًيف قلوهبم، وال هربا من ذمهم؛ بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، ال 
ًيملكون هلم رضا وال نفعا، وال موتـا وال حيـاة وال نـشورا، فالعمـل ألجـل  ً ً ًً
الناس، وابتغاء اجلاه واملنزلة عندهم، ورجائهم للرض والنفع مـنهم ال يكـون 

ٍن عارف هبم البتة؛ بل من جاهل بشأهنم وجاهل بربه، فمـن عـرف النـاس م ٍ ٍ
أنزهلم منازهلم، ومن عرف اهللا أخلص لـه أعاملـه وأقوالـه، وعطـاءه ومنعـه، 
ٌوحبه وبغضه، وال يعامل أحد اخللق دون اهللا إال جلهله باهللا وجهلـه بـاخللق، 

 .املتهموإال فإذا عرف اهللا وعرف الناس آثر معاملة اهللا عىل مع
ٌوكذلك أعامهلم كلها وعبادهتم موافقة ألمر اهللا، وملا حيبه ويرضاه، وهـذا هـو 
َالعمل الذي ال يقبل اهللا من عامل سواه، وهو الـذي بـال عبـاده بـاملوت واحليـاة 

وجعل ما عـىل . ]٢:امللـك[ 2 1 0 / . - , +: ألجله، قال اهللا تعاىل
 .ًمالاألرض زينة هلا ليختربهم أهيم أحسن ع

                                                       
 ).١٧١٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ٧٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

يـا أبـا : قـالوا.»العمل احلسن هو أخلصه وأصـوبه«: قال الفضيل بن عياض
ُإن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل، «: عيل، ما أخلصه وأصوبه؟ قال ً ً

ًوإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، واخلالص ً ً ما : ًُ
 â ã ä:وهذا هو املذكور يف قوله تعـاىل. »نةما كان عىل الس: والصواب. كان هللا

å æ ç è é ê ë ì í î ï ]الكهف[. 
فال يقبل اهللا من . ]١٢٥:النساء[ ̀ h g f e d c b a:ويف قوله

ًالعمل إال ما كان خالصا لوجهه عىل متابعة أمره، وما عدا ذلـك فهـو مـردود عـىل 
ًعامله، يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا،  ويف الصحيح من حديث عائشة عن ً

وكل عمل بال اقتداء فإنه ال . »ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«: خالنبي 
 .ًيزيد عامله من اهللا إال بعدا، فإن اهللا تعاىل إنام يعبد بأمره ال باآلراء واألهواء

ْ من ال إخال:الرضب الثاين ًص له وال متابعة، فليس عمله موافقـا لـرشع، ولـيس َ
ًهو خالصا للمعبود؛ كأعامل املتـزينني للنـاس املـرائني هلـم بـام مل يـرشعه اهللا 
ورسوله، وهؤالء رشار اخللق وأمقتهم إىل اهللا عز وجل، وهلـم أوفـر نـصيب 

ــه ــن قول  A B C D E F G @ ? < = > ; : 9 8:م

H I J K L M ]يفرحـون بـام أتـوا مـن البدعـة والـضاللة . ]آل عمران
والرشك، وحيبون أن حيمدوا باتباع السنة واإلخالص، وهـذا الـرضب يكثـر 
فيمن انحرف من املنتسبني إىل العلم والفقر والعبادة عن الـرصاط املـستقيم، 

                                                       
 ).١٧١٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ٨٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

لسمعة، وحيبون أن حيمدوا بـام مل فإهنم يرتكبون البدع والضالالت والرياء وا
 .يفعلوه من االتباع واإلخالص والعلم، فهم أهل الغضب والضالل

ٌ من هو خملص يف أعامله لكنها عـىل غـري متابعـة األمـر؛ كجهـال :الرضب الثالث
العباد واملنتسبني إىل طريق الزهد والفقر، وكل من عبد اهللا بغري أمره واعتقـد 

؛ فهذا حاله كمن يظن أن سامع املكاء والتصدية قربـة، عبادته هذه قربة إىل اهللا
وأن اخللوة التي يرتك فيها اجلمعة واجلامعة قربة، وأن صيام يوم فطـر النـاس 

 .كلهم قربة، وأمثال ذلك
 من أعامله عـىل متابعـة األمـر لكنهـا لغـري اهللا؛ كطاعـة املـرائني، :الرضب الرابع

ج ليقـال، ويقـرأ القـرآن ليقـال؛ ًوكالرجل يقاتل رياء ومحية وشـجاعة، وحيـ
فهؤالء أعامهلم ظاهرها أعامل صاحلة مأمور هبا لكنها غري صاحلة، فال تقبـل، 

h i j k l m n o p ]٥:البينة[. 
:فكل أحد مل يؤمر إال بعبادة اهللا بام أمر واإلخالص له يف العبادة، وهـم أهـل

2 3 4 5 6 ]الفاحتة[. 

                                                       
 ).١/٨٣( البن القيم »دارج السالكنيم«: انظر )١(



 

 ٨١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
ــاىل ــه تع ــراف[ ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1:لقول ــه .]٣:األع :وقول
Î Ï Ð Ñ Ò Ó ]وقوله تعاىل. ]آل عمران:{ | } ~ � 

ـــــرف[ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ـــــه .]الزخ  a b c d e f ` _ ^: وقول
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò:وقوله .]١:احلجرات[
 .]النجم[ / . - , *+ ( ) ' & $% # " !:وقوله .]اإلرساء[

 .»كتاب اهللا، وسنتي: تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها«: خوقوله 

 
 

 
ــاىل ــه تع  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø:لقول

Ù ]وقولـه. ]٤٤:النحـل[ > ; : 9 8 7 6 5: وقوله. ]٥٩:النـساء:
] ^ _ ` a b c d e f g h i ]النور[. 

                                                       
صـحيح «[، )٤٦٠٦ (»الـسنن«، والـدارقطني يف )١/١٧٢ (»املـستدرك« أخرجـه احلـاكم يف :صحيح )١(

 )].٢٩٣٧ (»اجلامع



 

 ٨٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 شـبعان عـىل ٌأال إين أوتيت القرآن ومثله معه، أال يوشـك رجـل«: خوقال 
ُّعليكم هبذا القرآن، فام وجدتم فيه من حالل فأحلوه، ومـا وجـدتم : أريكته يقول ٍ

وعظنا رسـول اهللا :  قالاالعرباض بن سارية  وعن .»ّفيه من حرام فحرموه
يـا رسـول اهللا، :  موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيـون، فقلنـاخ

أوصيكم بتقوى اهللا، والـسمع والطاعـة، وإن «: ٍكأهنا موعظة مودع، فأوصنا، قال
ًيعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسنة ٌ عليكم عبد، وإنه من تأمر ً

اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فـإن 
ٌكل بدعة ضاللة ٍ«. 

يا معرش القـراء، اسـتقيموا فقـد «:  عن حذيفة قال»صحيح البخاري«وكام يف 
ًسبقتم سبقا بعيدا ً، فإن أخذتم يمينا وشامال لقد ضللتم ضالال بعيداً ً ً ً«. 

 قـدم راسـخة يف الـدعوة إىل اهللا ويف بيـان أمهيـة فهـم : وللشيخ األلباين •
 الناس إليـه مـن خـالل دروسـه وحمارضاتـه وكتبـه االقرآن من خالل السنة ودع

 حتت عنوان »منزلة السنة يف اإلسالم«لنافعة  يف رسالته القيمة ا:وحتقيقاته فقال 
 :»ُّوظيفة السنة مع القرآن«

                                                       
 »املشكاة«[، )٢٠/٢٨٣ (»الكبري«، والطرباين يف )٤٦٠٤(، وأبو داود )٤/١٣٠( أخرجه أمحد :صحيح )١(

)١٦٣.[( 

، وابـن )٢٦٧٦(، والرتمـذي )٤٦٠٧(، وأبـو داود )١٠/١١٤ (»الـسنن« يف  أخرجه البيهقي:صحيح )٢(
 )].٣٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١/١٧٤(، واحلاكم )٤/١٢٦(، وأمحد )٤٢(ماجه 

 ).٧٢٨٢( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٨٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ه َّ بنبوتـه، واختـصخً اصـطفى حممـدا تبـارك وتعـاىل ًتعلمون مجيعا أن اهللا
ه َنـِّ أن يبي-يف مجلة ما أمره به-، وأمره فيه َ الكريمَعليه كتابه القرآن برسالته، فأنزل

  .]٤٤:النحل[9 : ; > 5 6 7 8   : اىلفقال تع؛ ِاسَّللن

يشتمل عىل نوعني من  والذي أراه أن هذا البيان املذكور يف هذه اآلية الكريمة
 :البيان
 كتامنه، وأداؤه إىل األمـة، كـام ُوعدم  بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن،:األول

M L K J : ىلوهو املراد بقوله تعـا ،خأنزله اهللا تبارك وتعاىل عىل قلبه 

Q P O N]ومن : ( هلايف حديث لوقد قالت السيدة عائشة  ،]٦٧:املائدة
 ،ريـةِ، فقد أعظـم عـىل اهللا الفمن كتاب اهللاً كتم شيئا خزعم أن رسول اهللا 

. )]٦٧:املائدة[Q P O N M L K J  X W V U T SY: واهللا يقول
ً كامتا شـيئا خحممد لو كان و: (ويف رواية ملسلم هـذه تم َكـَ لُممـا أنـزل عليـهً

; > = < ? @ J I H G F E D C B A : اآلية

S R Q P O N M L K]٣٧:األحزاب[(.  

ة إىل بيانه، وأكثـر مـا َّتاج األمالذي حتبيان معنى اللفظ أو اجلملة أو اآلية  :واآلخر
ح ِّوضـُ فت املطلقـة، فتـأيت الـسنةملة، أو العامة، أوْجُيكون ذلك يف اآليات امل

ِّ، وختصص العام، وتقيَلَمْجُامل ِّ ، كـام يكـون خبقوله   وذلك يكون،د املطلقُ
 .بفعله وإقراره

                                                       
 .وللفظ له) ١٧٧(، ومسلم )٤٦١٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٧٧ (رقم حديث) ٢(



 

 ٨٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 

 َّ فإن؛ مثال صالح لذلك]٣٨:املائـدة[/ 0 1 2:وقوله تعاىل
دته بالسارق الـذي السنة القولية األول منهام، وقينت َّ كاليد، فبيارق فيه مطلقَّالس

كام  . »ًال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا« :خ بقوله يرسق ربع دينار
الـسارق   فإهنم كانوا يقطعون يد؛ أصحابه وإقرارهِ أو فعلخ بفعله نت اآلخرَّبي

 ت الـسنة القوليـة اليـدَنَّيَببينام ديث، احلمن عند املفصل، كام هو معروف يف كتب 
ً بأهنـا الكـف أيـضا ]٦:املائـدة[O N M: ماملذكورة يف آية التـيم

  .»ُّالتيمم رضبة للوجه والكفني« :خبقوله 

ًا فهام صـحيحاَهُ يمكن فهموإليكم بعض اآليات األخرى التي ال عـىل مـراد  ً
 .ةاهللا تعاىل إال من طريق السن

 فقد ]األنعام[ ) ( * + ,! " # $ % & ': قوله تعاىل-١
،  عىل عمومه الـذي يـشمل كـل ظلـم& :قوله خفهم أصحاب النبي 
ُّأينـا مل يلـبس ! اهللا يا رسـول:  ولذلك استشكلوا اآلية فقالواًولو كان صغريا؛

  A: ل لقـامنإنه ليس بذاك؛ أال تـسمعون إىل قـو«: خ يامنه بظلم؟ فقالإ

D C B]١٣:لقامن[«.  
                                                       

 .وللفظ له) ١٦٨٤(، ومسلم )٦٧٨٩(جه البخاري  أخر:صحيح) ١(

 »الكبـري«، والطـرباين يف )٧٤٩(، والـدارمي )٢٦٦(، وابـن خزيمـة )٤/٢٦٣( أخرجه أمحد :صحيح) ٢(
 )].٦٩٤ (»الصحيحة«[، )٥٤٢ (»األوسط«، ويف )٨/٢٤٥(

 ).١٢٤(، ومسلم )٦٩١٨( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ٨٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ــاىل-٢ ــه تع ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï:  قول

  قـرص الـصالة يف الـسفر مـرشوط لـهَّ أنه اآلية يقتيض، فظاهر هذ]١٠١:النـساء[
نقـرص  مـا بالنـا:  فقـالخ اهللا َ رسولِ الصحابةُ ولذلك سأل بعضاخلوف؛

َّوقد أمنا؟ قال ِ   .»صدقة تصدق اهللا هبا عليكم، فاقبلوا صدقته«: َ

 اجلراد َ ميتةَّ فبينت السنة القولية أن،]٣:ائـدةامل[! " # $: قوله تعاىل-٣
ْأحلـت لنـا ميتتـان «: خ فقال  والطحال من الدم حالل؛والسمك، والكبد َّ ِ ُ

وأمـا ، )ك بجميـع أنواعـه الـسم:أي( فأما املييتان فاحلوت واجلـراد: ودمان
  .»الدمان فالكبد والطحال

 w v u t s r q p o n m l k j i { z y x:  قوله تعاىل-٤

ت مـَّالـسنة فحر ثم جاءت .]١٤٥:األنعام[| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
َأشياء مل تذكر يف هذه اآلية؛  ْ ُ   كـل ذي نـاب مـن الـسباع، وكـل«: خكقولـه َ

  بـاب أحاديـث أخـرى يف النهـي عـن ويف ال. »ٌ من الطـري حـرامذي خملب
ُإن اهللا ورسوله ينهيـانكم عـن احلمـر األ«:  يوم خيربخ كقوله ذلك؛ ُ   يـة؛هلَّ

  .»ٌفإهنا رجس

                                                       
َّما بالنا نقرص وقد أمنا(: ، ومجلة)٦٨٦( أخرجه مسلم :صحيح) ١(  .ليست من لفظ احلديث) ِ

، والبيهقـي يف )٨٢٠(ُ، وعبـد بـن محيـد )٣٣١٤(، وابن ماجـه )٢/٩٧( أخرجه أخرجه أمحد :صحيح) ٢(
 )].١١١٨ (»الصحيحة«[ ، )٢٨٠٣ (»رشح السنة«، والبغوي يف )١/٢٥٤ (»السنن«

 ).١٩٣٤( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

 ).١٩٤٠(، ومسلم )٥٥٢٨( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(



 

 ٨٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ــاىل-٥ ــه تع ــراف[3 4 5 6 7 8 9 : ; > = : قول ــت َّ فبي.]٣٢:األع ن
َّالسنة أيضا أن من الزينة ما هو حمر ً أنه خـرج يومـا خ فقد ثبت عن النبي م؛ً

إن هـذين «: ، فقـالٌذهـب ، ويف األخـرىٌويف إحدى يديه حريرعىل أصحابه 
ٌّحرام عىل ذكور أمتي، حل إلناثهم َّ« .  

 واألحاديث يف معناه كثرية معروفة يف الصحيحني وغريمها، إىل غري ذلك مـن
 .ديث والفقهاألمثلة الكثرية املعروفة لدى أهل العلم باحل

اإلخوة أمهيـة الـسنة يف التـرشيع اإلسـالمي؛ فإننـا إذا   لنا أهياَّومما تقدم يتبني
ن أنه ال سـبيل إىل َّ نتيقًكورة فضال عن غريها مما مل نذكر،املذ أعدنا النظر يف األمثلة
 .ًإال مقرونا بالسنةًصحيحا ًفهام  فهم القرآن الكريم

 يف اآلية عىل ظاهره، ومع أهنم َ املذكور»َلمُّظال« فهم الصحابة ففي املثال األول
ًها قلوبا، وأعمقهـا علـامّأفضل هذه األمة، أبر(:  كام قال ابن مسعوديكانوا  ً ،

 خوا يف ذلـك الفهـم، فلـوال أن النبـي أ فإهنم مع ذلك قد أخط)ًوأقلها تكلفا
 ،املذكور إنام هو الـرشك »مالظل« وأرشدهم إىل أن الصواب يف ،همردهم عن خطئ

التبعناهم عىل خطئهم، ولكن اهللا تبارك وتعاىل صاننا عـن ذلـك بفـضل إرشـاده 
 . وسنتهخ

                                                       
 »الـسنن«، والبيهقـي يف )٤/٣٩٤(، وأمحـد )١٧٢٠(، والرتمـذي )٣٥٩٥( أخرجه ابن ماجه :صحيح) ١(

 )].٢٢٧٤ (»صحيح اجلامع«[، )٣٠٠٦ (»كشف األستار«، والبزار )٤/١٤١(

 ).٢/٩٧ (»جامع بيان العلم«، وابن عبد الرب يف )١/٢١٤ (»رشح السنة« أخرجه البغوي يف )٢(



 

 ٨٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ني عىل األقل يف قرص الصالة ِّ لوال احلديث املذكور لبقينا شاك:ويف املثال الثاين
 -شرتاط اخلوف فيه كام هو ظاهر اآليـةن مل نذهب إىل اإ-يف السفر يف حالة األمن 

 يقرص، ويقرصون خوكام تبادر ذلك لبعض الصحابة لوال أهنم رأوا رسول اهللا 
 .واُنِمَمعه وقد أ

َّ لـوال احلـديث أيـضا حلر:ويف املثال الثالث  اجلـراد : منـا طيبـات أحلـت لنـاً
 .والسمك، والكبد والطحال

م اهللا َّرنا فيه بعضها الستحللنا ما حر لوال األحاديث التي ذك:ويف املثال الرابع
 . من السباع وذوي املخلب من الطريخنبيه  علينا عىل لسان

م اهللا عىل لـسان َّ لوال األحاديث التي فيه الستحللنا ما حر:وكذلك املثال اخلامس
 .»السنة تقيض عىل الكتاب«:  ومن هنا قال بعض السلف؛نبيه من الذهب واحلرير

 

َّد يف بعض املفرسين، والكتاب املعارصينِجُومن املؤسف أنه قد و  ذهب ْنَ م،ُ
ِإىل جواز ما ذك  ولـبس الـذهب ،ر يف املثالني األخـريين مـن إباحـة أكـل الـسباعُ

ُ اعتامدا عىل القرآن فقط، بل و؛واحلرير َّد يف الوقت احلارض طائفـة يتـسمون بــ ِجً
لقرآن بأهوائهم وعقوهلم، دون االستعانة عىل ذلـك بالـسنة يفرسون ا) القرآنيني(

الصحيحة، بل السنة عندهم تبع ألهوائهم، فام وافقهـم منهـا تـشبثوا بـه، ومـا مل 
 قد أشار إىل هـؤالء بقولـه يف خوكأن النبي ، يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريا

َّنيلفُال أ«: احلديث الصحيح  مـن أمـري ممـا ه األمرً أحدكم متكئا عىل أريكته، يأتيَ



 

 ٨٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ويف ، »ما وجـدنا يف كتـاب اهللا اتبعنـاه! ال أدري: أمرت به، أو هنيت عنه، فيقول
َّما وجدنا فيه حراما حر«: رواية لغريه  .» ومثله معهتيت القرآنومناه، أال وإين أً

 .» ما حرم اهللاُثلِم رسول اهللا مَّإن ما حروأال « :ويف أخرى
ً األفاضل ألف كتابا يف رشيعـة اإلسـالم ِابَّتُبل إن من املؤسف أن بعض الك َّ

 !فه وليس لديه من املراجع إال القرآنَّمقدمته أنه أل ذكر يف وعقيدته،
 عىل أن الـرشيعة اإلسـالمية ليـست ً قاطعةًفهذا احلديث الصحيح يدل داللة

ك بأحـدمها دون اآلخـر، مل يتمـسك َّ قرآن وسنة، فمـن متـس هي وإنام؛ًقرآنا فقط
! " # : كام قال تعـاىل، ألن كل واحد منهام يأمر بالتمسك باآلخر؛بأحدمها

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸  :، وقــال]٨٠:لنــساءا[$ % &

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹]وقال]النـساء ،:  & % $ # " !

ـــــزاب[' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ، ]األح
 .]٧:احلرش[ w v u t s r q p :وقال

                                                       
، واحلاكم )٦/١٠(، وأمحد )١٣(، وابن ماجه )٤٦٠٥(، وأبو داود )٢٦٦٣( أخرجه الرتمذي :صحيح) ١(

 )].٧١٧٢ (»صحيح اجلامع«:  [، وانظر)١٩١، ١/١٩٠(
مـا وجـدنا فيـه مـن «:  مل أجده هبذا اللفظ وكأن الشيخ األلباين رمحه اهللا مجع بني حديثني احلـديث األول)٢(

 »أال وإين أوتيت القرآن ومثله معـه«: ماجه وأمحد وغريهم، واحلديث الثاين وهو عند ابن »حرام حرمناه
وهو عند أمحد وأبو داود والطرباين وغريهم وكال احلديثني من رواية الصحايب املقدام بـن معـدي كـرب 

، غري اللفظ )١٢(، وابن حبان )٤/١٣٠(، ثم إن احلديث قد جاء بلفظ آخر كام عند أمحد االكندي 
 )].٢٨٧٠ (»الصحيحة«: [ه الشيخ األلباين رمحه اهللا، انظرالذي أورد

، ويف )١٩٤٨ (»مـسند ا لـشاميني«، والطـرباين يف )٥٩٠(، والدارمي )١٢( أخرجه ابن ماجه :صحيح) ٣(
 )].٨١٨٦ (»صحيح اجلامع«[، )٢٠/٢٧٤ (»الكبري«



 

 ٨٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 ًأن امـرأة: ( وهـواوبمناسبة هذه اآلية يعجبني ما ثبت عن ابن مـسعود 
صات، ِّامـصات واملتنمـَّن اهللا النلعـ: أنـت الـذي تقـول: جاءت إليه، فقالت لـه

فـإين قـرأت كتـاب اهللا مـن أولـه إىل : نعم، قالـت: احلديث؟ قال ...والواشامت
 : قرأتيه لقـد وجدتيـه، أمـا قـرأتِإن كنت: فقال هلا! آخره، فلم أجد فيه ما تقول

w v u t s r q pفقـد سـمعت رسـول اهللا : قال! بىل:  قالت
  . احلديث)...لعن اهللا النامصات:  يقولخ

 

ٍومما سبق يبدو واضحا أنه ال جمال ألحد ً مهام كان عاملا باللغة العربيـة وآداهبـا ً
ة َّوليــ القخأن يفهــم القــرآن الكــريم، دون االســتعانة عــىل ذلــك بــسنة النبــي 

 الذين نـزل القـرآن خن أعلم يف اللغة من أصحاب النبي و يكن فإنه ل؛ةَّوالفعلي
يـة واللحـن، ومـع ذلـك فـإهنم ِّمـة والعامْبلغتهم، ومل تكن قد شابتها لوثة العج

 .غلطوا يف فهم اآليات السابقة حني اعتمدوا عىل لغتهم فقط
 كـان أحـرى بفهـم القـرآن ًوعليه فمن البدهي أن املرء كلام كان عاملا بالسنة،

 هبـا، وال ٍّ ممن هو جاهل هبا، فكيف بمـن هـو غـري معتـد،واستنباط األحكام منه
ًملتفت إليها أصال؟ ٍ 

 القرآن بـالقرآن َّرسَفُ أن ي،ق عليها بني أهل العلمَفَّتُولذلك كان من القواعد امل
 . إلخ...الصحابة  ثم بأقوال والسنة

                                                       
 .بنحوه) ٢١٢٥(، ومسلم )٤٨٨٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

يفرس القرآن بالقرآن إن مل يكن ثمـة سـنة، ثـم بالـسنة؛ ملـا : شائع لدى كثري من أهل العلممل نقل كام هو ) ٢(
 .اسيأيت بيانه يف آخر هذه الرسالة عند الكالم عىل حديث معاذ بن جبل 



 

 ٩٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًل علامء الكالم قديام وحديثا وخمالفتهم للـسلف ضالسبب  لنا َّ يتبنيهناومن  ً
ْوهو بع؛ ًفضال عن أحكامهم،  يف عقائدهمي  ،دهم عـن الـسنة واملعرفـة هبـاُ

 وما أحـسن مـا جـاء يف ،وحتكيمهم عقوهلم وأهواءهم يف آيات الصفات وغريها
لم يف أصـول َكَ يـتَوكيف( ): الطبعة الرابعة-٢١٢ص( »رشح العقيدة الطحاوية«

أنـه   من ال يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنام يتلقاه من قول فالن؟ وإذا زعـمالدين
 وال ينظـر ، ال يتلقى تفسري كتاب اهللا من أحاديـث الرسـول،يأخذه من كتاب اهللا

قات الـذي ِّفيها وال فيام قاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان، املنقول إلينا عن الث
 القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، وال كانوا َمختريهم النقاد؛ فإهنم مل ينقلوا نظ

 ومن ال يسلك سـبيلهم ،يتعلمون القرآن كام يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه
 ذلك مـن الكتـاب َّ اهللا، ومل يتلقَ ومن يتكلم برأيه، وبام يظنه دين،فإنام يتكلم برأيه

 ،مأجور وإن أخطـأ ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو ،وإن أصاب(!) فهو مأثوم
  ).لكن إن أصاب يضاعف أجره

، واالنقياد ألمـره، خ التسليم للرسول ُفالواجب كامل( ):٢١٧ص(ثم قال 
ًوتلقي خربه بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نـسميه معقـوال، أو 

 خ، أو نقدم عليه آراء الرجـال وزبالـة أذهـاهنم، فنوحـده ًاَّنحمله شبهة أو شك
ْيم والتسليم واالنقياد واإلذعان، كام نوحد املربالتحك َسل سبحانه وتعاىل بالعبادة ُ ِ

 ).لُّواخلضوع والذل واإلنابة والتوك
َّ أن الواجب عىل املسلمني مجيعا أال:ومجلة القول  يفرقوا بني القـرآن والـسنة، ً

 فـإن هـذا هـو ؛ًمن حيث وجوب األخذ هبام كليهام، وإقامة التـرشيع علـيهام معـا



 

 ٩١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

َّميلوا يمينا ويسارا، وأالَ يَّلضامن هلم أالا ً ً يرجعوا القهقرى ضالال، كام أفصح عن ً
: وا مـا إن متـسكتم هبـامِّتركت فيكم أمرين، لن تـضل« : بقولهخهذا رسول اهللا 

َردَ وسنتي، ولن يتفرقا حتى ي، اهللاَكتاب   .»حلوض اَّا عيلِ
 

 :قولأومن البدهي بعد هذا أن 
 خإن السنة التي هلا هذه األمهية يف الترشيع، إنام هي السنة الثابتة عن النبـي 

 ،بالطرق العلمية واألسانيد الصحيحة املعروفة عند أهل العلم باحلديث ورجالـه
يــب وليــست هــي التــي يف بطــون خمتلــف الكتــب مــن التفــسري والفقــه، والرتغ

ًوالرتهيب، والرقائق واملواعظ وغريها؛ فإن فيها كثـريا مـن األحاديـث الـضعيفة 
ديث هـاروت حـ:  مثـل؛أ منـه اإلسـالمَّواملنكرة واملوضوعة، وبعـضها ممـا يتـرب

، وقـد  وماروت، وقصة الغرانيق، ويل رسالة خاصة يف إبطاهلـا وهـي مطبوعـة
ــايب الــضخمُتْجــَّرَخ لــسلة األحاديــث الــضعيفة س«  طائفــة كبــرية منهــا يف كت

 وقد بلغ عددها حتى اآلن قرابة أربعـة آالف ،» يف األمةالسيئواملوضوعة وأثرها 
 .ع منها مخس مئة فقطِبُ وقد ط،وهي ما بني ضعيف وموضوع!  حديث

                                                       
، والبيهقـي يف )١/١٧٢(، واحلـاكم )٢٦١٨) (رواية حييـى الليثـي (»املوطأ« أخرجه مالك يف :صحيح) ١(

 )].٢٩٣٧ (»صحيح اجلامع«[، )٤٦٠٦(والدارقطني ، )١٠/١١٤ (»السنن«

 . طبع املكتب اإلسالمي»نصب املجانيق يف نسف قصة الغرانيق«واسمها ) ٢(

وقد طبعـت كاملـة اآلن يف عـرشين [، ً ولعل اهللا ييرس طبعها قريبا،وقد جاوز العدد اآلن اخلمسة آالف) ٣(
 .)املحقق)] (٧١٦٢(ًجملدا وبلغت أحاديثه 



 

 ٩٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

فالواجب عىل أهل العلم، ال سيام الذين ينرشون عىل الناس فقههم وفتـاوهيم 
 فـإن كتـب الفقـه ؛د من ثبوتـهُّحلديث إال بعد التأك بااالحتجاجوا عىل ء يتجرَّأال

رة وما ال أصل له، كام هو َ مملوءة باألحاديث الواهية املنكًالتي يرجعون إليها عادة
 .معروف عند العلامء

ّ مرشوعا هامُ بدأتُوقد كنت ًا يف نظري، وهو نـافع جـدا للمـشتغلني بالفقـه ً ً
 : وأعني هبا»ات الكتب الفقهيةاألحاديث الضعيفة واملوضوعة يف أمه« سميته
 .اهلداية للمرغيناين يف الفقه احلنفي -١
 .املدونة البن القاسم يف الفقه املالكي -٢
 .رشح الوجيز للرافعي يف الفقه الشافعي -٣
 .املغني البن قدامة يف الفقه احلنبيل -٤
 .بداية املجتهد البن رشد األندليس يف الفقه املقارن -٥

َولكن مل يت ة َّ الكويتيـ»الـوعي اإلسـالمي« ألن جملة -مع األسف- إمتامه ح يلُ
 .التي وعدت بنرشه، ورحبت به، حني اطلعت عليه مل تنرشه

ق يف مناسبة أخرى إن شاء اهللا تعـاىل إىل أن أضـع َّوإذ قد فاتني ذلك، فلعيل أوف
ّإلخواين املشتغلني بالفقه منهجا علمي ًا دقيقا يساعدهم، ويسهل هلم طريـق مً عرفـة ً

جوع إليها من كتب احلـديث، ردرجة احلديث بالرجوع إىل املصادر التي ال بد من ال
 .ها ومزاياها، وما يمكن االعتامد عليه منها، واهللا تعاىل ويل التوفيقِّوبيان خواص



 

 ٩٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 

 اإلخـوة وقبل أن أهنـي كلمتـي هـذه أرى أنـه ال بـد يل مـن أن ألفـت انتبـاه
 لـضعفه ؛ام خيلو منه كتاب من كتب أصول الفقهَّاحلارضين إىل حديث مشهور، قل

عارضه مع ما انتهينا إليـه يف هـذه الكلمـة مـن عـدم جـواز َِت ول،إسناده من حيث
ًالتفريق يف الترشيع بني الكتاب والسنة، ووجوب األخذ هبام معا، أال وهو حديث 

 :حني أرسله إىل اليمن قال له خ أن النبي امعاذ بن جبل 
،  خ بـسنة رسـول اهللا: ؟ قـالفإن مل جتـد: بكتاب اهللا، قال: بم حتكم؟ قال«
 َاحلمـد هللا الـذي وفـق رسـول:  قـال،ي وال آلـوِأجتهد رأي: فإن مل جتد؟ قال: قال

 .»، ملا حيب رسول اهللا خ  اهللاِرسول
ًنـت ذلـك بيانـا شـافيا ربـام مل َّ إسناده، فال جمال لبيانه اآلن، وقد بيأما ضعف ً

 وحسبي اآلن أن أذكر أن أمري املـؤمنني يف ، أسبق إليه يف السلسلة السابقة الذكر
 وبعد هذا جيوز يل أن أرشع ).حديث منكر(:  قال فيه:احلديث اإلمام البخاري 

 : فأقول؛يف بيان التعارض الذي أرشت إليه
ًإن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا يف احلكـم عـىل ثـالث مراحـل، ال 

 جيده يف السنة، وال يف السنة إال بعد َّ بعد أالالجيوز أن يبحث عن احلكم يف الرأي إ
 وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلـامء، وكـذلك ، جيده يف القرآنَّأال

                                                       
وقد طبع [ًمن السلسة املذكورة، ونرجو أن يطبع املجلد املوجود فيه قريبا إن شاء اهللا، ) ٨٨٥(م وهو برق) ١(

 ].كام ذكر الشيخ رمحه اهللا) ٨٨٥(وليس ) ٨٨١( هو »السلسلة الضعيفة«ولكن رقم احلديث يف 



 

 ٩٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ً ليس صـحيحا؛ ألن الـسنة ِةَّنه بالنسبة للسنولك. »إذا ورد األثر بطل النظر«: قالوا
نة له، فيجب أن يبحث عن احلكم يف الـسنة، ولـو ظـن ِّحاكمة عىل كتاب اهللا ومبي
 ثـم ّ فليست السنة مع القرآن، كالرأي مع السنة، كـال؛وجوده يف الكتاب ملا ذكرنا

ً، بل جيب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا ال فصل بينهام أبداّكال ً ، كـام أشـار ً
لـن « : وقولـه، يعني السنة»تيت القرآن ومثله معهوأال إين أ« :خإىل ذلك قوله 
 .» احلوضَّا عيلَدِرَيتفرقا حتى ي

 ؛ وهذا باطل،ينهام ألنه يقتيض التفريق ب؛صنيف املذكور بينهام غري صحيحَّفالت
 .ملا سبق بيانه
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 .وقد تقدم خترجيه)] ١٦٣ (»املشكاة« [:صحيح) ١(

 .قدم خترجيهوقد ت)] ٢٩٣٧ (»صحيح اجلامع« [:صحيح) ٢(



 

 ٩٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

خري الناس قرين، ثـم الـذين «: خ، عن النبي اوعن عبد اهللا بن مسعود 
 . »ميلوهن

ليأتني عىل أمتي كـام «: خقال رسول اهللا :  قالبوعن عبداهللا بن عمرو 
ً؛ حتى إن كان منهم من أتى أمـه عالنيـة؛ أتى عىل بني إرسائيل حذو النعل بالنعل

ن يف أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إرسائيل تفرقت عىل ثنتـني وسـبعني ملـة، لكا
ًوتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال ملـة واحـدة مـن :  قـالوا.»ً

 ويف رواية عنـد أمحـد وأيب داود .»ما أنا عليه وأصحايب«: هي يا رسول اهللا؟ قال
 .»اجلامعة«َّ، فرس الناجية بأهنا عن معاوية

، عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني«: ويف حديث العرباض املتقدم
ًعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة ٍ«. 

m l k j i h g : خ تال رسول اهللا:  قالتل وعن عائشة
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 إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين«: خقال رسول اهللا : قالت
 .»َّسمى اهللا، فاحذروهم

                                                       
 ).٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
ــسن )٢( ــذي :ح ــه الرتم ــاكم )٢٦٤١( أخرج ــري يف )٢١٩، ١/٢١٨(، واحل ــرشيعة«، واآلج ، )٢٤ (»ال

 )].١٦٩ (»هداية الرواة«[، )٦٠ (»السنة«واملروزي يف 
 )].١٧٠ (»داية الرواةه«[، )٢٥٢١(، والدارمي )٤٩٥٧(، وأبو داود )٤/١٠٢( أخرجه أمحد :صحيح) ٣(
 .وقد تقدم خترجيه)] ٣٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[ :صحيح) ٤(
 .واللفظ له) ٢٦٦٥(، ومسلم )٤٥٤٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٥(



 

 ٩٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

اخلوارج رش اخللـق عنـد اهللا؛ انطلقـوا إىل (:  قالبوعن عبداهللا بن عمر 
 .) يف الكفار فجعلوها يف املؤمننيآيات نزلت

اصرب نفسك عىل السنة، وقف حيث وقـف القـوم، وقـل بـام (: وقال األوزاعي
 .)قالوا، وكف بام كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم

ًفإن السلف كانوا أعظم عقوال، وأكثر فهوما ً، وأحد أذهانا، وألطف إدراكـا، ً ً ّ
، فإن احلي ًمن كان منكم مستنا، فليستن بمن قد مات(: كام قال عبداهللا بن مسعود

ً أبر هـذه األمـة قلوبـا، وأعمقهـا خال تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب حممد 
ًعلام، وأقلها تكلفا، اختارهم اهللا  لصحبة نبيه وإلقامة دينه، فاعرفوا هلم فـضلهم، ً

واتبعوا عىل آثارهم ومتسكوا بام استطعتم من أخالقهم وسريهم، فإهنم كانوا عـىل 
 .)اهلدى املستقيم

 بأن خري قرون هذه األمة القرن الـذي خوقد تواترت النصوص عن النبي 
 .بعث فيهم، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

فضائل؛ فضيلة العلم واإليامن، فهم أعلم األمة باتفاق علامء األمـة، وأعظم ال
ًومل يدعوا الطرق املبتدعـة املذمومـة عجـزا عنهـا؛ بـل كـانوا كـام قـال عمـر بـن 

 .)عىل كشف األمور أقوى، وباخلري لو كان يف تلك األمور أحرى(: عبدالعزيز
                                                       

قتـال اخلـوارج : بـاب) ٦/(اسـتتابة املرتـدين: كتـاب-٩٢(ً أخرجه البخـاري تعليقـا :صحيح إسناده) ١(
 )].٤/٢٣٩/١٣٧٨ (»ريخمترص صحيح البخا«[، ...)وامللحدين

 ).٣١٥ (»رشح أصول االعتقاد«أخرجه الاللكائي يف  )٢(

 ).١٩٣( للتربيزي »مشكاة املصابيح«) ٣(

 ).٧/٢٨٧ (»درء تعارض العقل مع النقل« )٤(



 

 ٩٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 فيهـا مـن دالالت األلفـاظ هذا فيام انفردوا به عنا، أما املدارك التي شاركناهم
ًواألقيسة فال ريب أهنم كانوا أبر قلوبا، وأعمق علام، وأقـل تكلفـا، وأقـرب إىل أن  ًً
يوفقوا فيها ملا مل نوفق له نحن؛ ملا خصهم اهللا تعاىل به من توقد األذهـان، وفـصاحة 
اللسان، وسعة العلم، وسهولة األخذ، وحسن اإلدراك ورسعته، وقلة املعارض أو 

ه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعاىل، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، واملعـاين عدم
الــصحيحة مركــوزة يف فطــرهم وعقــوهلم، وال حاجــة هبــم إىل النظــر يف اإلســناد 
وأحوال الرواة وعلل احلديث واجلرح والتعديل، وال إىل النظر يف قواعد األصـول 

ُوأوضاع األصوليني؛ بل قد غنوا عن ذلك كله فليس   :يف حقهم إال أمرانُ
 . قال اهللا تعاىل كذا، وقال رسوله كذا:أحدمها
 .ُ معناه كذا وكذا:والثاين

 ٌ جمتمعةٌوهم أسعد الناس هباتني املقدمتني، وأحظى األمة هبام، فقواهم متوفرة
ٌعليهام، وأما املتأخرون فقواهم متفرقة، ومهمهم متشبعة، فالعربيـة وتوابعهـا قـد  ٌ

ًهنم شعبة، واألصـول وقواعـدها قـد أخـذت منهـا شـعبة، ُأخذت من قوى أذها ً
ًوعلم اإلسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شـعبة، وفكـرهم يف كـالم مـصنفيهم 

ً وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إىل غري ذلـك مـن -عىل اختالفهم-وشيوخهم 
صـلوا ٌاألمور، فإذا وصلوا إىل النصوص النبوية، إن كان هلم مهـم تـسافر إليهـا و

ٍإليها بقلوب وأذهان قـد كلـت مـن الـسري يف غريهـا، وأوهـن قـواهم مواصـلة 
 . يف سواهاُّالرسى

                                                       
 ).س ي ر (»اللسان«انظر . ًامليش ليال: امليش بالنهار والليل، والرسى: السري )١(

 ).٤/١٤٨ (»إعالم املوقعني« )٢(



 

 ٩٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

حدث يف هذا الزمان مجاعات تريد فصل املـسلمني عـن سـلفهم، وينكـرون 
! السلفية، وينكرون اتباع السلف، ويطالبون باملعارصة، يسمونه املـسلم املعـارص

ني السلف واخللف، من أجل ماذا؟ من أجـل أن والعرصنة، يريدون قطع الصلة ب
 .يضلوا الناس عن رصاط اهللا عز وجل

ف، لومتحذلقوهم يوصون باتباع الكتاب والسنة، وحيذرون مـن اتبـاع الـس
وكيف لنا االعتصام بالكتاب والسنة مع تركنا ملنهج السلف، الذين هم خـري مـن 

هللا، جـل وعـال، وأوصـانا اتبع الكتاب والسنة، وفهم الكتاب والسنة، وأوصانا ا
 باتباع منهجهم، إذا تركنا مـنهج الـسلف فكيـف لنـا بفهـم الكتـاب خرسوله 

ٌ، ودعوة لضالل، وقطع خللف هذه األمـة خفهذا معصية هللا ورسوله ! والسنة؟ ٌ
عن سلفها الصالح، وقد جاء يف احلديث أنه من عالمـات الـساعة أن يظهـر مـن 

ً، فـال يبعـد أن يكـون هـذا بدايـة ملـا ايسب السلف ويلعن آخر هذه األمة أوهلـ
 .خسيحدث، مما أخرب به الرسول 

ٌوليس هلم شبه يف ذلك إال أهنـم يقولـون إن األخـذ هبـدي الـسلف تقليـد، : ُ
 ! ونحن مأمورون بالكتاب والسنة، ومنهيون عن التقليد

ً التقليد ليس مذموما عىل اإلطالق، فالتقليد يف احلق واتبـاع أهـل :ونقول هلم
 .احلق مأمور به

                                                       
 وكـذلك عـن »...ولعن آخر هذه األمة أوهلـا«): ٢٢١٠( كام عند الرتمذي اإشارة إىل حديث عيل  )١(

 بمختلف ألفـاظ أحـاديثهم يف الـسنن واملـسانيد واملعـاجم وهـو يُأيب هريرة وعن جابر وأيب أمامة 
 )].١٧٢٧، ١٥٠٧، ١٥٠٦، ١١٧١، ١١٧٠ (»الضعيفة«[انظر . حديث ضعيف



 

 ٩٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ــف  ــه يوس ــن نبي ــاىل ع ــال تع  & % $ # " !:×ق
ً خيرب أنه اتبع من قبله ملا كانوا عىل هدى، واهللا جل وعـال ×فيوسف . ]٣٨:يوسف[

 ' & % $ # " !: إنام ذم اتباع اآلباء واألجداد، ألهنم عىل غري علـم، فقـال

فذمهم . ]البقـرة[8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ( )
ًألهنم ال يعقلون شيئا وال هيتـدون، فـدل بمفهومـه عـىل أن مـن سـبقنا إذا كـانوا 

 # " !:ُيعلمون ويفهمون الكتاب والسنة فإهنم يتبعون يف ذلك، وقال تعـاىل

$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ُفدل عىل أن الذي يعلم هو الذي يقتدى به، إنام الذم عىل من يتبع مـن . ]املائدة[ :

ًال يعلم، فليس التقليد ممنوعا بإطالق، وال جائزا بإطالق، وإنام فيه تفصيل فمـن : ً
احلق فإنه يتبع ويقلد، مع ما جـاء يف الكتـاب والـسنة مـن األمـر باتبـاع كان عىل 

السلف واالقتداء هبم، ومن خالف احلق فإنه ال يتبـع وال يقلـد، هـذا هـو فـصل 
 .النزاع يف هذه املسألة
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 ١٠٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

q sr ]األنعام[ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡:وقوله تعاىل. ]الشورى[ .
 À ¿ ¾:وقال تعاىل .]الزمر[ ¯ ® ¬ » ª © ¨ §:وقوله

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ]عاماألن[. 
: ً ملا بعث معـاذا إىل الـيمن قـال لـهخ أن رسول اهللا بوعن ابن عباس 

ُإنك تأيت قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم«  .» إليه شـهادة أن ال إلـه إال اهللاً
 .احلديث رواه البخاري ومسلم

ً دعوته بالتوحيد، فقد ختمها بالتوحيد أيضا، فعن عائـشة خوكام بدء النبي 
، فـإذا  له عـىل وجهـهً طفق يطرح مخيصةخَملا نزل برسول اهللا : ( قالتل

لعنة اهللا عىل اليهود والنصارى؛ «: -وهو كذلك-قال اغتم هبا كشفها عن وجهه، ف
ُلوال ذلك أبرز قربه، غري أنـه . () حيذر ما صنعوا.»اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ًخيش أن يتخذ مسجدا ُ( .رواه البخاري ومسلم. 
ٍإخوة من عالتاألنبياء «: ×وقال  َ ٌوديـنهم واحـد، وأمهاهتم شتى ،ٌ« .

 .أخرجاه، وهذا لفظ مسلم
                                                       

إنك تقـدم عـىل قـوم أهـل «: ولفظ احلديث عندمها) ١٩(، ومسلم )١٤٥٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 . احلديث»....  عبادة اهللاكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه

 ).١/٤٠٢ (»فتح الباري«.  كساء أسود له أعالم،يكون من صوف وغريه:اخلميصة )٢(

 .بمن حديث عائشة وعبداهللا بن عباس ) ٥٣١(، ومسلم )٤٣٦، ٤٣٥( أخرجه البخاري :يحصح) ٣(

 منفصلة عن لوهذه الزيادة من حديث عائشة ) ٥٢٩(، ومسلم )١٣٩٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(
 .حفظه اهللا) العبيالن(احلديث السابق الذي مجع بينهام املؤلف 

 ).١٥/١١٩ (»صحيح مسلم برشح النووي«. ات شتى هم اإلخوة ألب من أمه:أوالد العالت )٥(

 .واللفظ له) ٢٣٦٥(، ومسلم )٣٤٤٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٦(



 

 ١٠١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

خ
خخ

 
 r s t u v: وقال تعاىل. ]األنبيـاء[ a b c d e `:لقوله تعاىل
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\ ] ^ _ ` a b c d e f ]ــود ــاىل .]ه ــال تع  Á Â Ã Ä Å Æ: وق

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ]األحزاب[. 
 إذ جاءهـا لإين عنـد عائـشة أم املـؤمنني (: َوعن يوسف بن ماهـك قـال

يـا أم املـؤمنني؛ : وما يـرضك، قـال! وحيك: ؟ قالتٌأي الكفن خري: عراقي، فقال
. ُ القرآن عليه، فإنه يقرأ غري مؤلفلعيل أؤلف: مل؟ قال: قالت. أريني مصحفك

َّصل فيهـا ٌوما يرضك أيه قرأت قبل؟ إنام نزل أول ما نزل منه سورة من املفـ: قالت
ذكر اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولـو نـزل 

: لقـالوا. ال تزنوا: ًال ندع اخلمر أبدا، ولو نزل: لقالوا. ال ترشبوا اخلمر: أول يشء
 Ç È É: وإين جلارية ألعـبخلقد نزل بمكة عىل حممد . ًال ندع الزنا أبدا

Ê Ë Ì Í ]وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده. ]القمر(. 
 .»أبدأ بام بدأ اهللا به«: ويف صحيح مسلم من حديث جابر يف صفة احلج

                                                       
 ). ٩/٤٠ (»فتح الباري«املراد بالتأليف هنا الرتتيب، وينظر  )١(
 ).٤٩٩٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١٢١٨( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ١٠٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
خ 

ــاىل ــه تع ــرة[ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {:لقول ــن . ]٢٠٨:البق ــال اب ق
ًيقول اهللا آمرا عباده املؤمنني املصدقني برسوله أن يأخذوا بجميـع عـرى «: كثري

اإلسالم ورشائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك مجيع زواجره ما اسـتطاعوا مـن 
 .»اعملوا بجميع األعامل ووجوه الرب: أي: اهدذلك، قال جم

 o:وقـال تعـاىل. ]احلـج[ A @ ? < = > ; : 9:وقال تعـاىل

p q r s t u v w x y z { | } ~ � ]النور[. 
َّ لتـسون !عبـاد اهللا«:  قـالخأن رسـول اهللا : بن بـن بـشري وعن النعام ُّ

 .»ّصفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم
ٍمـا حـسدتكم اليهـود عـىل يشء مـا «:  قـالخأن رسـول اهللا : وعن عائشة

 .»حسدتكم عىل السالم والتأمني
                                                       

 ).١/٣٣٥ (»تفسريه«يف  )١(

  .»قلوبكم« بدل »وجوهكم«: ، واللفظ ملسلم وعندمها)٤٣٦(، ومسلم )٧١٧(خرجه البخاري  أ:صحيح) ٢(

، وإســحاق بــن راهويــه )٩٨٨ (»األدب املفــرد«، والبخــاري يف )٨٥٦( أخرجــه ابــن ماجــه :صــحيح) ٣(
 )].٧٠٤ (»صحيح ابن ماجه«[، )١١٢٢(



 

 ١٠٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

َصىل بنا إمام لنا يكنى أبـا رمثـة، فقـال«: وعن األزرق بن قيس قال صـليت : ِ
وكـان أبـو بكـر وعمـر : قـال. خ مع النبي -أو مثل هذه الصالة-هذه الصالة 

وىل مـن ٌيقومان يف الصف املقدم عن يمينـه، وكـان رجـل قـد شـهد التكبـرية األ
، ثم سلم عن يمينه وعـن يـساره، حتـى رأينـا بيـاض خالصالة، فصىل نبي اهللا 

 فقـام الـذي أدرك معـه التكبـرية -يعني نفـسه-خديه، ثم انفتل كانفتال أيب رمثة 
اجلـس، : األوىل من الصالة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهـزه، ثـم قـال

 خفرفـع النبـي . ٌبني صـلواهتم فـصلُفإنه مل هيلك أهل الكتاب إال أهنم مل يكن 
 .»!أصاب اهللا بك يا ابن اخلطاب«: برصه وقال

فانظر رمحك اهللا إىل ما يؤديه ترك هذه السنن من االختالف واهلالك، وكيـف 
 .حسدنا عليها اليهود
. »أجل«: الق! ِقد علمكم نبيكم كل يشء حتى اخلراءة: اوملا قيل لسلامن 
 .رواه مسلم. ومل ينكر عليه ذلك

                                                       
، )١/٤٠٣(، واحلـاكم )٢/١٩٠ (»السنن«واللفظ له، والبيهقي يف ) ١٠٠٧( أخرجه أبو داود :صحيح) ١(

 )].٥٢٤، ٧/١/٥٢٣ (»الصحيحة«[، )٢٨٥، ٢٢/٢٨٤ (»الكبري«والطرباين يف 

 ).٢٦٢( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ١٠٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 
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L M N O ]النساء[. 
إن اهللا ال «:  يقـولخسمعت رسول اهللا :  قالبوعن عبد اهللا بن عمرو 

، ولكـن ينتزعـه مـنهم مـع قـبض العلـامء ًينزع العلم بعد أن أعطـاكموه انتزاعـا
َبعلمهم، فيبقى ناس جهال يـستفتون فيفتـون بـرأهيم فيـضلون ويـضلون ُ ُ ُ ٌ  رواه .»ٌ

 .البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري
   باملـسح لو كان الـدين بـالرأي لكـان أسـفل اخلـف أوىل«: ًوعن عيل موقوفا

 .»من أعاله
                                                       

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )٧٣٠٧(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 ، والبغوي يف)٧٧٢(، والدارقطني )١/٢٩٢ (»السنن«، والبيهقي يف )١٦٢( أخرجه أبو داود :صحيح )٢(
 )].١٠٣ (»إرواء الغليل«[، )٢٣٩ (»رشح السنة«



 

 ١٠٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ُاقتتلت امرأتان من هذيل، فرمـت :  قالا عن أيب هريرة »الصحيحني«ويف 
، خإحدامها األخرى بحجـر فقتلتهـا ومـا يف بطنهـا، فاختـصموا إىل رسـول اهللا 

ٌ أن دية جنينها غرةخفقىض رسول اهللا  ٌعبد أو وليـدة، وقـىض بديـة املـرأة عـىل : ُ ٌ
ُفقال محل ابـن النابغـة اهلـذيل. َّ وورثها ولدها ومن معهمعاقلتها، ُ َ ! يـا رسـول اهللا: َ

ُّفمثل ذلك يطل! كيف أغرم من ال رشب وال أكل، وال نطق وال استهل؟ َ ُ . فقـال
 .من أجل سجعه الذي سجع. »ُإنام هذا من إخوان الكهان«: خرسول اهللا 

 :واملعارضون للوحي بآرائهم مخس طوائف( ::القيم قال ابن 
ــه العقــل، فقــالوا -١ ــدمت علي ــات وق ــة عارضــته بعقــوهلم يف اخلربي  طائف

 !لنا العقل ولكم النقل: ألصحاب الوحي
لكـم احلـديث :  وطائفة عارضته بآرائهم وقياساهتم، فقالوا ألهل احلديث-٢

 !ولنا الرأي والقياس
 !لكم الرشيعة ولنا احلقيقة: وأذواقهم وقالوا وطائفة عارضته بحقائقهم -٣
أنـتم أصـحاب الـرشيعة :  وطائفة عارضته بسياساهتم وتـدبريهم، فقـالوا-٤

 !ونحن أصحاب السياسة
أنـتم أصـحاب الظـاهر ونحـن :  وطائفة عارضته بالتأويل الباطن، فقالوا-٥

 !أصحاب الباطن
                                                       

ّيطل )١( َهيدر ويلغى وال يضمن: ُ  ).١١/١٧٨ (»صحيح مسلم برشح النووي«. ُ

 .، واللفظ له)١٦٨١(، ومسلم )٥٧٥٨(أخرجه البخاري  :صحيح )٢(



 

 ١٠٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

من ذلك؛ بل ما تأيت بـه ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف ال ضابط ملا تأيت به 
 .]٥٠:القصص[ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹:تبع ألهوائها، كام قال تعاىل

 .]٤٩:املائدة[ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³:وقال
3 4 0 1 2 + , - . /: فام هو إال اهلوى أو الـوحي، كـام قـال تعـاىل

 .]النجم[ 5
ًنطقا عن الوحي، ونطقا عن اهلوى: فجعل النطق نوعني ً. 

يف العقـل مـا ال : ُثم إذا رد عىل كل من هؤالء باطله رجع إىل طاغوته، وقـال
: وقال اآلخـر. ما ال جييزه احلديثيف الرأي والقياس : وقال اآلخر. يقتضيه النقل

يف السياسة مـا متنـع منـه : وقال اآلخر. يف الذوق واحلقيقية ما ال تسوغه الرشيعة
 .يف الباطن ما يكذبه الظاهر: وقال اآلخر. الرشيعة

فباطل هؤالء كلهم ال ضابط له، بخالف الوحي؛ فإنه أمر مضبوط مطابق ملـا 
 . ه ا)ملصدوق من لدن حكيم عليمعليه األمر يف نفسه، تلقاه الصادق ا

ما من نفـس إال وفيهـا مـا يف نفـس : قال بعض العارفني«: قال شيخ اإلسالم
فرعون غري أن فرعون قدر فأظهر، وغريه عجـز فأضـمر؛ وذلـك أن اإلنـسان إذا 
اعترب وتعرف نفسه والناس وسمع أخبارهم رأى الواحـد مـنهم يريـد لنفـسه أن 

 فـالنفس مـشحونة بحـب العلـو والرياسـة بحـسب تطاع وتعلو بحسب قدرته،
                                                       

 ).١٠٥٢، ٣/١٠٥١ (»الصواعق املرسلة« )١(



 

 ١٠٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

إمكاهنا، فتجد أحدهم يوايل من يوافقه عىل هواه، ويعـادي مـن خيالفـه يف هـواه، 
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç: وإنام معبـوده مـا هيـواه ويريـده، قـال تعـاىل

È É ]نـد ملـوك الكفـار مـن والناس عنده يف هذا الباب كـام هـم ع .]الفرقـان
فمـن . ي وعـدوي أي صـديق»يـاغي :ليا«: املرشكني، من الرتك وغريهم، يقولون

ًوافق هواهم كان وليا، وإن كان كافرا مرشكا، ومن مل يوافق هواهم كان عدوا، وإن  ً ً ً
كان من أولياء اهللا املتقني، وهذه هي حال فرعـون، والواحـد مـن هـؤالء يريـد أن 

ه لكنه ال يتمكن مما متكن منه فرعـون مـن دعـوى اإلهليـة يطاع أمره بحسب إمكان
وجحود الصانع، وهؤالء وإن كانوا يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم 

 .إىل عبادته وطاعته املتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كام عادى فرعون موسى
ب وكثري من الناس ممن عنده بعض عقل وإيامن ال يطلب هذا احلد، بـل يطلـ

ًلنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعا مسلام طلب أن يطاع يف أغراضه، وإن كان فيهـا  ً
ويكون من أطاعه يف هواه أحـب إليـه وأعـز عنـده ممـن ! ما هو ذنب ومعصية هللا

 .أطاع اهللا وخالف هواه، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر املكذبني للرسل
ًوإن كان عاملا أو شيخا أحب من يعظمه دون من  يعظـم نظـريه حتـى لـو كانـا ً

ًيقرآن كتابا واحدا كالقرآن، أو يعبدان عبـادة واحـدة مـتامثالن فيهـا، كالـصلوات  ً
اخلمس فإنه حيب من يعظمه بقبول قوله واالقتداء به أكثر من غـريه، وربـام أبغـض 

ًنظريه وأتباعه؛ حسدا وبغيا، كام فعلت اليهود ملا بعث اهللا حممدا  ً  يدعو إىل مثـل خً
ــه موســى، قــال تعــاىلمــا دعــ ̀ f e d c b a : ا إلي  _ ̂  ] \ [

n m l k j i h g ]وقال تعاىل. ]٩١:البقرة: ̀  _ ̂  ] \
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g f e d c b a ]وقــال تعــاىل. ]٤:البينــة:x w v u t} | { z y  
وهلذا أخرب اهللا تعاىل عنهم بنظري ما أخرب به عن فرعون، وسـلط علـيهم . ]١٤:الـشورى[

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ :من انتقم بـه مـنهم، فقـال تعـاىل عـن فرعـون

 ́³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈ وقـال تعـاىل . ]القصص[ § 
. ]اإلرساء[ Z Y X W V U T S R Q P ] \ [: عــــنهم

 .]٨٣:القصص[ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹:وهلذا قال تعاىل
 اخللـق لعبادتـه ليـذكروه ويـشكروه ويعبـدوه، واهللا سبحانه وتعاىل إنام خلق

وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوا اهللا وحده، وليكون الدين كله هللا، ولتكـون 
 # " !:كلمة اهللا هي العليا، كام أرسل كل رسـول بمثـل ذلـك، قـال تعـاىل

 ± ° ¯: وقال تعـاىل. ]األنبيـاء[ 0 / . - , + * ( ) ' & % $

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ]وقد أمر اهللا الرسـل كلهـم . ]الزخرف
 5 4 3 2 1 0 / . -:هبذا وأن ال يتفرقوا فيـه، فقـال

 � {~ | } q r s t u v w x y z: وقــال تعــاىل. ]األنبيــاء[

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ]املؤمنــــــون[ .
وكـذلك . أي دينكم دين واحد وربكم رب واحـد، والـرشيعة خمتلفـة: قال قتادة

أي دينكم ديـن . ]٩٢:األنبياء[ 1 0 / . -: قال الضحاك عن ابن عباس
وروي عن سعيد بن جبري وقتادة وعبدالرمحن بـن زيـد : قال ابن أيب حاتم. واحد

إن هذه سنتكم سنة : بني هلم ما يتقون وما يأتون، ثم قال: وقال احلسن. نحو ذلك
 ).٨/٢١٩ (»جمموع الفتاوى«. »واحدة
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º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ :وقال يف ضمن آيات اجلهاد .]التوبة[ < ?

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ]التوبة[. 
مثـل مـا «:  قـالخ عن النبي ا من حديث أيب موسى »الصحيحني«ويف 

ٌ، فكـان منهـا نقيـة ًبعثني اهللا به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا
قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب أمسكت املاء، فنفع 
ٌاهللا هبا الناس، فرشبوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنام هـي قيعـان  ً

بـه ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه يف دين اهللا، ونفعـه مـا بعثنـي اهللا 
ُفعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به ً َّ ِ«. 

، ولكـن يقـبض ًإن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبـاد«: ×وقال 
ًالعلم بقبض العلامء، حتى إذا مل يبق عاملا، اختـذ  ًالنـاس رؤوسـا جهـاال، فـسئلوا، ُ ً

.بأخرجاه من حديث عبداهللا بن عمرو . »ٍفأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا 

                                                       
 ).٢٢٨٢(، ومسلم )٧٩(أخرجه البخاري  :صحيح) ١(

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠( أخرجه البخاري :حيحص )٢(
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ذاك عنـد أوان ذهـاب «: ً شـيئا، فقـالخذكر النبي : َوعن زياد بن لبيد؛ قال
رآن ونقرئه أبناءنـا يا رسول اهللا، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ الق: قلت. »العلم

ُثكلتك أمك زياد؛ إن كنـت ألراك «: قال! ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، إىل يوم القيامة؟
من أفقه رجل باملدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة واإلنجيل ال 

 . رواه أمحد وابن ماجه.»ٍيعملون بيشء مما فيهام
علـيهم اليهـود، وإن الـضالني إن املغـضوب «: ويف حديث عـدي بـن حـاتم

 .احلديث رواه أمحد والرتمذي وغريمها. »النصارى
ال يأيت عليكم عام إال وهو رش من الذي كان قبلـه، «: اوقال ابن مسعود 

ولكـن ً خـريا مـن أمـري ، ًاًأما إين لست أعني عامـا أخـصب مـن عـام، وال أمـري
ًعلامؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، ثم ال جتـدون مـنهم خلفـا، وجتـيء قـوم 

 .»يقيسون األمور برأهيم
وهذه القاعدة فيها أن صالح األمة وفالحها مرتبط بأمرين البـد مـنهام، فـإن 

 :فقد أحدمها فال صالح لألمة وال فالح هلا، ومها
                                                       

 »الكبـري«، والطـرباين يف )١/١٨٠(، واحلـاكم )٤/١٦٠(، وأمحد )٤٠٤٨( أخرجه ابن ماجه :صحيح )١(
 »صحيح ابن ماجه«[،  )١٢٩٢(، والطياليس )١٩٩٩ (»اآلحاد واملثاين«، وابن أيب عاصم يف )٥/٢٦٥(
)٣٢٨٨.[( 

، والطـرباين يف )٦٢١٣(، وابـن حبـان )٢٩٥٤(، والرتمـذي )٣٧٩، ٤/٣٧٨( أخرجه أمحـد :صحيح )٢(
 )].٣٢٦٣ (»الصحيحة«[، )١٠٠، ١٧/٩٩ (»الكبري«

 »ســنن الــدارمي«[، )٩/١٠٥ (»الكبــري«، والطــرباين يف )١٩٤( أخرجــه الــدارمي :ضــعيف إســناده )٣(
 ].حسني سليم أسد: حتقيق) ١/٢٨٠(
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 . العمل الصالح:ًوثانيا.  العلم النافعً:أوال
 Â: ، قـال تعـاىلخًفإن هذين األمرين مها اللذان بعث اهللا هبام نبيه حممـدا 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì  ]هو العلم النـافع: فاهلدى. ]٢٨:الفتح .
فهام مقرتنان، ال ينفع علم بدون عمل، وال ينفـع . هو العمل الصالح: ودين احلق

علم، فالعلم بدون عمل ما نفع اليهود، فعندهم التوراة ويعلمـون مـا عمل بدون 
ِّفيها، محلوها ولكنهم مل يعملوا هبا، فقد شبههم اهللا باحلامر الذي حيمل الكتب وال  ُ

 Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h:ينتفع هبا، قال تعاىل

i j k l m n o p q r s ]اجلمعة[. 
ًوقد سامهم اهللا مغضوبا عليهم، ألهنم عصوا اهللا عىل بصرية، فـذلك غـضب 
ًاهللا عليهم، ألهنم أوتوا علام ومل يعملوا بـه، فكـل مـن اتـصف هبـذه الـصفة فإنـه 
ًيستحق هذا الوعيد، ويكون مغضوبا عليه، كل من علم ومل يعمل بعلمـه فـإن اهللا 

 .ب عليه، سواء من اليهود أو من هذه األمةيغض
ًوكذلك العمل بـدون علـم، العمـل تبعـا لألهـواء وتبعـا للتقليـد األعمـى  ً
ًوالعادات، هذا ال يغني شيئا، وإن تعب صاحبه به، فإن العمل بدون علم ضالل، 
ًسامه اهللا ضالال، وسمى الذين يعملون بدون علم ضالني، وهـذا يف آخـر سـورة 

ذكر . ]الفاحتـة[ A B C D @ ? < = > :; 9 8 7:الفاحتة
 :ثالث طوائف
 الذين أنعم اهللا عليهم، وهم أهل الرصاط املستقيم، الذين مجعوا :الطائفة األوىل

:بني العلم النافع والعمل الصالح، وهؤالء هم الذين ذكرهم اهللا يف قوله
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I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ]النساء[. 
 املغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم فقط، وتركوا العمل، :والطائفة الثانية

هؤالء مغضوب عليهم، ألن من يعلم ليس كمن ال يعلم، من عىص اهللا وهـو 
 .اهللا وهو ال يعلميعلم فإنه أشد ممن عىص 

 الضالون، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، أخـذوا العمـل :الطائفة الثالثة
وأجهدوا أنفسهم به، ولكنهم عىل غري علم، ما يأخذون بالدليل من الكتـاب 
ًوالسنة، والعمل البد أن يكون مبنيا عىل دليل، كل عبـادة لـيس عليهـا دليـل 

: وقـال. » لـيس عليـه أمرنـا فهـو ردًمن عمل عمال«: خفهي بدعة، قال 
ًوإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة« ٌ وكل بدعة ضاللةٍ ٍ« . فهـؤالء

 يبن عىل أصـل، أتعبوا أنفسهم بالعمل وهم يف ضالل، وعملهم باطل؛ ألنه مل
 .ومل يبن عىل دليل من الكتاب والسنة

فلم ينج إال الطائفة األوىل، وهـم الـذين مجعـوا بـني العلـم النـافع والعمـل 
الصالح، وهؤالء هم الذين نسأل اهللا يف كل ركعة أن هيدينا رصاطهم، وأن جينبنـا 

 .رصاط الطائفتني املخالفتني

                                                       
 ).١٧١٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(

، ١/١٧٦(، واحلـاكم )٥(، وابـن حبـان )١٢٧، ٤/١٢٦(، وأمحد )٤٦٠٧(و داود  أخرجه أب:صحيح )٢(
 )].٢٥٤٩ (»صحيح اجلامع«[، )١٧٧
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 الصوفية، : يعبدون اهللا عىل غري علموباملناسبة، فإن من الصنف الثالث الذين
فالصوفية عندهم اجتهاد يف الذكر والعبادة والتقشف، وتنطع كثـري، لكـنهم عـىل 
ِّغري علم، بل يزهدون يف العلم ويزهـدون فيـه، ويـسخرون مـن الـذين يعتنـون 

: فالغايـة. هؤالء يشغلون أنفـسهم بالوسـيلة ويرتكـون الغايـة: بالعلم، ويقولون
العلم، صـحيح أن العمـل غايـة، وأن العلـم وسـيلة، :  والوسيلةعندهم العمل،

ُولكن الغاية ال يتوصل إليها إال بالوسـيلة، فـإذا ضـيعت الوسـيلة مل يتوصـل إىل 
: وإنـام نقـول هلـم. اشتغلوا بالعلم، واتركوا العمل: الغاية، ونحن ال نقول للناس

 .امجعوا بني األمرين، بني العلم والعمل
 وال يزالون، هذه طـريقتهم، يـشتغلون بالعبـادة وبالـذكر، فهؤالء الصوفية،

وباألوراد وباملصطلحات التي وضعوها ألنفسهم، أو وضعها هلم مشايخ الطرق، 
ويبايعون عليها، ويعاهدون عليها، وهي ضالل يف ضالل؛ ألهنا مبنيـة عـىل غـري 
ن علم، وأهلها ال يريدون العلم، بل هـم أزهـد النـاس بـالعلم، وهـذا خـداع مـ

 .الشيطان، فالواجب اجلمع بني العلم النافع والعمل الصالح
 من العلـم خ قسم الناس ثالثة أقسام بالنسبة إىل ما جاء به خثم إن النبي 

 :النافع والعمل الصالح
 مجعوا بني رواية العلم، رواية النصوص وحفظهـا وإتقاهنـا وإبعـاد :القسم األول

بني احلفظ والتفقه فيها ورشحها وبيـان الدخيل عنها، وبني الفقه فيها، مجعوا 
معانيها وما تشتمل عليه، فهذا القسم هم أفضل األقسام، وهم أهـل الروايـة 
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والدراية، فقهاء املحدثني كاإلمام أمحد واإلمام البخاري واإلمـام الـشافعي، 
وكل فقهاء املحدثني من هذا الصنف، وهذه الطبقة العالية، نسأل اهللا الكـريم 

 .من فضله
ُ وهم دون األول، لكن فيهم خري، وفيهم فضل، وهـم الـذين عنـوا :لقسم الثاينا

بالرواية واألسانيد، بدراسة األسانيد وبيان الصحيح من غريه، حفظوا املتون 
وأتقنوها، ولكنهم مل يشتغلوا بالفقه، بل هم حفاظ فقط، هذه أمسكت املـاء، 

رض الطيبة، التي أمـسكت ًولكن مل تنبت كأل، أما الطبقة األوىل فهي مثل األ
املاء وأنبتت الكأل، فانتفع الناس هبا، انتفعوا باملاء وانتفعوا بالكأل، هذا رعي، 
وهذا رشاب، والطائفة الثانية أمسكت املاء، نفعـت األمـة بأهنـا قامـت عـىل 
حفظ الكتاب والـسنة بأمانـة، وهـؤالء هـم علـامء الروايـة الـذين اشـتغلوا 

، وفيهم خري كثـري، وإن كـانوا دون الطبقـة التـي بالرواية فقط، وفيهم فضل
ًقبلها، كام تقدم، لكنهم نفعوا الناس نفعا عظيام، بحفـظ النـصوص وإتقاهنـا  ً

 .وضبطها وإبعاد الزيف والدخل عنها
ً ال خري فيهم، مثل األرض اجلدبة التي ال تنبت وال متسك ماء، يأيت :القسم الثالث

ًبت كأل، بل هي ال تزال عىل حاهلـا كأهنـا مل ًعليها السيل فال متسك ماء وال تن
أجادب، فهؤالء هم الذين ال علم عندهم، ال روايـة وال ! يأهتا يشء من املطر

ًدراية، جهال الناس، الذين ال عناية هلم بـالعلم، وال يـشتغلون بـه أبـدا، وال 
 .ُيعرفون به، هؤالء ال خري فيهم وال فائدة منهم
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، فالطبقة األخـرية مل ترفـع خا جاء به الرسول وهذه أقسام الناس بالنسبة مل
 ومل هتتم به، ال رواية وال دراية، فقدوا األمرين، فهـم خًرأسا بام جاء به الرسول 

 .ال فائدة منهم وال خري فيهم
 حث الناس عـىل طلـب العلـم والتفقـه يف ديـن اهللا، خوهذا أراد به النبي 

 الناس من الصنفني األولني فهم يف وحذرهم من إمهال العلم والفقه، فإذا كان يف
خري، فيهم علامء رواية ودراية، وعلامء روايـة، النـاس يف خـري، عنـدهم مـصادر 
ُاخلري، لكن إذا فقد الصنفان األوالن ومل يبق إال الـصنف الثالـث، الـذين هـم ال 
رواية وال دارية، فإن األمة تكون يف رش، وهذا يكـون يف آخـر الزمـان، إذا قـبض 

ُموت العلامء، ومل يبق للنـاس علـامء يرجـع إلـيهم إال مـن جـنس الطبقـة العلم ب
الثالثة، فإن الناس إىل أين يذهبون، ومـن أيـن يـستمدون العلـم والعمـل، ومـن 
ُيسألون إذا فقد العلامء ورفع العلم؟ فإن هذا عالمة رش يف األمة، فال بقـاء لألمـة 

فإذا فقد العلم والعمل والعلامء إال بوجود العلم والعلامء، بوجود العلم والعمل، 
ًفإن األمة تكون يف ظالم؛ يتخذون رؤوسا جهاال، فيـسألون فيفتـون بغـري علـم،  ً

ُفيضلون ويضلون َ. 
ًوالعلم أيضا ال يأيت عفوا، العلم حيتـاج إىل طلـب، إىل تعلـم، لـيس بالـيشء  ً

 :خالسهل حيصل عليه اإلنسان متى ما أراد، العلم له أصول وطـرق، كـام قـال 
ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علام، سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة« ًّ ً«. 

                                                       
 ).٢٦٩٩( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ١١٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

البد من سلوك طريق التعلم، وأخذ العلم عن العلامء مـا دامـوا موجـودين، 
جلهال، أو من املتعـاملني، هـذا والعلم ما يؤخذ من الكتب، أو من القراءة، أو من ا

ًليس علام، هؤالء يسمون قراء، يف آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهـاء، وجـود 
ًالقراء ما يغني شيئا وال ينفع شيئا، إذا عدم الفقهاء فإن وجود القراء يـرض النـاس  ً
ًأكثر مما ينفع، أو ال ينفع أصال، فـالعلم البـد أن يؤخـذ مـن العلـامء، يؤخـذ مـن 

 .صوله، يؤخذ من متونه ومبادئه، البد من هذاأ

 
 

ُ ال يكل وال يمـل مـن :ًكنا كثريا ما نخرج مع شيخنا إىل الرب، وكان شيخنا 
ٍاإلجابة عىل أسئلتنا، ويف آخر جملس جلسناه مع شيخنا يف مزرعة ألحد إخواننا يف 

ردن والشيخ يف مرضه الذي مـات فيـه وبعـد أن أجـاب عـىل باأل) الغور(منطقة 
أوصـيكم بـالعلم النـافع، والعمـل : (:أوصنا يا شـيخنا فقـال : أسئلتنا قلنا له

والعلم النافع هو قال اهللا، قال رسوله، قال الصحابة، والعمـل الـصالح . الصالح
 ).هو ما كان هللا ووافق السنة

دنيا واآلخـرة فعليـه بـالعلم النـافع مـن أراد سـعادة الـ! فيا معرش املـسلمني
والعمل الصالح، فالعلم النافع يرفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة، والعمل الـصالح 

ُيقرب صاحبه من رمحة اهللا ُ. 
                                                       

 .)املؤلف(والكالم يف هذه الوصية من كالمي  )١(



 

 ١١٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
 .]١٠٣:آل عمران[  A B C D E F:لقول اهللا تعاىل

. رواه ابن جريـر. »اجلامعة: حبل اهللا«:  يف تفسري اآليةاقال ابن مسعود 
 .»اجلامعة«: ويف حديث االفرتاق، ملا سئل عن الفرقة الناجية قال

إن «: خقال رسول اهللا :  قالاويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة 
ً يرىض لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثااهللا تعاىل ُفريىض لكم أن تعبـدوه وال تـرشكوا : ً

ًبه شيئا، وأن تعتصموا بحبـل اهللا مجيعـا وال تفرقـوا ُ، وأن تناصـحوا مـن واله اهللا ً
 .»قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال:  ويكره لكمأمركم،

  يف لزوم مجاعتهم؟خما معنى أمر النبي : فإن قلت(: :قال الشافعي 
 .ال معنى له إال واحدة: قلت

 .فكيف ال حيتمل إال واحدة: فإن قلت
                                                       

 ).٧/٧١ (»تفسريه«يف  )١(

 )].١٤٩٢(»الصحيحة«[، )٤/١٠٢(، وأمحد )٣٩٩٢(، وابن ماجه )٤٥٩٧( أخرجه أبو داود :حسن) ٢(

، والبخـاري يف »وأن تناصـحوا مـن واله اهللا أمـركم«: ولـيس عنـده) ١٧١٥( أخرجه مـسلم :صحيح )٣(
، ويف )٧٣٩٩ (»الشعب«، والبيهقي يف )٣٣٧٩(، وابن حبان )٢/٣٦٧(، وأمحد )٤٤٢ (»األدب املفرد«
 )].١٨٩٥ (»صحيح اجلامع«[، )٨/١٦٣ (»السنن«



 

 ١١٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

إذا كانت مجاعتهم متفرقة يف البلدان فال يقدر أحد أن يلزم أبدان أقوام : قلت
، وقد وجدت األبدان تكون جمتمعـة يف املـسلمني والكـافرين واألتقيـاء متفرقني

والفجار، فلم يكن يف لزوم مجاعتهم معنـى إال مـا عليـه مجـاعتهم مـن التحليـل 
والتحريم والطاعة فيهام، ومن قال بام تقول به مجاعة املسلمني فقد لـزم مجـاعتهم، 

 .)تي أمر بلزومهاومن خالف ما تقول به مجاعتهم فقد خالف مجاعتهم ال
حيث جاء األمـر بلـزوم اجلامعـة، فـاملراد لـزوم احلـق (: :وقال أبو شامة 

ًواتباعه، وإن كان املتمسك به قليال واملخالف له كثريا، ألن احلق هو الذي كانـت  ً
، وال ننظر إىل كثـرة أهـل ي وأصحابه خعليه اجلامعة األوىل من عهد النبي 

 .)الباطل من بعدهم
ًمن كره من أمريه شيئا فليـصرب، «:  قالخ، عن النبي ببن عباس وعن ا

ً شربا مـات ميتـة جاهليـةفإنه من خرج من السلطان ً ويف .  أخرجـه البخـاري.»ً
ًفإنه ليس أحد يفارق اجلامعة شربا فيموت«: رواية له ً، إال مات ميتة جاهليةٌ ً«. 

هذه القاعدة يف بيان أنـه البـد للمـسلمني مـن مجاعـة جتمعهـم، وال يـصلح 
املسلمون وهم متفرقون، كل له طريقة، كـل لـه مـنهج مـستقل، ال بـد أن يكـون 

 .ًمنهجهم واحدا وطريقتهم واحدة
                                                       

 ).٤٧٦، ٤٧٥ص (»الرسالة« )١(

 ).٢٢ص (»الباعث عىل إنكار البدع« )٢(

 ).١٨٤٩(، ومسلم )٧٠٥٣( أخرجه البخاري :صحيح )٣(

 ).٧١٤٣( أخرجه البخاري :صحيح )٤(



 

 ١١٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ملنهج الذي جيمع الناس، الناس كـل لـه أين الطريق وأين ا:  وتقولربام تسأل
رأي وله اجتاه، ليست عقوهلم واحدة، وال مداركهم واحـدة حتـى جيتمعـوا عـىل 
منهج واحد، هذا مستحيل، إن الناس يكونون عىل منهج واحد، وعقوهلم خمتلفة، 
ومداركهم خمتلفة، كل يبتكر غري ما يبتكره اآلخر، كـل واحـد يـرى أن مـا عليـه 

  اآلخر خطأ؟ صواب وما عليه
 :ًفنقول جوابا عىل هذا

ًإن اهللا مل يكل الناس إىل عقوهلم وإىل مداركهم، وإنام أنزل هلم كتابا وبعث هلم 
َنبيا ً يسريون عىل هنجه، هنج الكتاب والسنة، وال يعتمدون عىل عقوهلم وأفكارهم 

م، واستحساناهتم، أو ما يبتكره هلم رؤساؤهم أو عشائرهم أو قبائلهم أو شعوهب
ال، إن اهللا مل يكل إىل هذا، لو وكلهم إىل هذا لتفرقوا ولتقاتلوا ولتناحروا وضلوا، 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯:ًولكن اهللا أنزل هلم هدى يسريون عليه، فقال تعاىل
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ًفاهللا مل يكلنا إىل عقولنـا ومـداركنا أو مـدارك غرينـا، وإنـام أنـزل إلينـا كتابـا 

 .]١٥٣:األنعام[ J K L M N: ل تعاىلًوأرسل إلينا رسوال، قا
 حصل االجتامع، كام هو خفإذا رجع الناس إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

ًواقع يف صدر هذه األمة، كانوا متفرقني، العامل كله كان متفرقا أشد التفريق، 



 

 ١٢٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

جتمعوا عليه، صاروا ًوخصوصا العرب، فلام بعث اهللا رسوله، وأنزل كتابه وا
 , + * ( ) ' & % $ # " !: جمتمعني متآلفني، قال تعاىل

- /. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
@ A B C D E]األنفال[. 

الكتاب والسنة، بدون ذلك ال يمكن أن فال يؤلف القلوب وجيمع الناس إال 
ًجيتمعوا، متى ما اختطوا مناهج من عند أنفسهم فإهنم  ال يمكن أن جيتمعوا أبـدا، 
ال يوحد الناس إال الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح، هذا هـو املـنهج 
: الصحيح لالجتامع، وهذا هو الذي يرضاه اهللا عز وجـل، يقـول اهللا جـل وعـال

K L M N O P Q R S T U  ]٣:املائدة[. 
ًأن تعبـدوه وال تـرشكوا بـه شـيئا، وأن : ًإن اهللا يرىض لكم ثالثـا«: خوقال 

 هـذه .»أمـركم، وأن تناصحوا من واله اهللا ًتعتصموا بحبل اهللا مجيعا وال تفرقوا
 :الثالث هي التي جتمع الناس، وتفصيلها كاآليت

 التوحيد، العقيدة الصحيحة، التي هي عىل وفق الكتاب والـسنة، ال :األمر األول
إله إال اهللا، مدلوهلا ومعناها ومقتضاها، هذا هو الذي جيمـع النـاس، أمـا إذا 

 .صار هلم عقائد خمتلفة فإهنم يتفرقون
 .عقيدة، تكون العقيدة واحدة هي عقيدة القرآن والسنةفاملصدر األول ال

                                                       
 .تقدم خترجيه )١(



 

 ١٢١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

: خ املصدر الذي يرجعون إليه إذا تنازعوا واختلفـوا، كـام يف قولـه :األمر الثاين
هـو القـرآن وسـنة :  وحبـل اهللا.»ًوأن تعتصموا بحبل اهللا مجيعـا وال تفرقـوا«

 .]٥٩:النساء[ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù:تعاىل، قال خالرسول 
الذي يقيض عىل النزاع هو الرجوع إىل الكتاب والسنة، أما الرجوع إىل مناهج 
الناس ومناهج البرش فإنه يفرق الناس، وأمـا الرجـوع إىل الكتـاب والـسنة فهـو 

ن حكيم محيد، أنزلـه لـيحكم بـه بـني الذي حيسم النزاع بني الناس، ألنه تنزيل م
الناس فيام اختلفوا فيه، فهو الذي حيسم النزاع، ويريض اجلميع، ألنـه مـن الـرب 

 .سبحانه وتعاىل، عدل وحكم وقسط، ورصاط مستقيم
القيادة، طاعة القيادة، أن يكـون للمـسلمني :  من مقومات االجتامع:األمر الثالث

وأن «: خأن يطيعوه وال خيـالفوه، قـال قيادة موحدة، وهو اإلمام املسلم، و
ّتناصحوا من وال  .»ه اهللا أمركمُ
 .طاعته وعدم االختالف عليه: فمن مناصحته

 .ومن مناصحته بيان اخلطأ الذي حيصل حتى جيتنب، وداللته عىل اخلري
بالعمـل عـىل الوجـه ومن مناصحته القيـام بـام يكلـه إىل الرعيـة كـي يقـوم 

 .املطلوب، الوظيفة يؤدهيا عىل الوجه املطلوب حتى تتم املصالح
كل . ًومن النصيحة لويل األمر، أيضا، الدعاء له بالصالح والتوفيق والتسديد

 .هذا من النصيحة لويل األمر



 

 ١٢٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ّأما الذي يعيص ويل األمر وخيالفه، أو يتكلم فيه أمام الناس ويبغضه للنـاس، 
 الناس عليه، هذا من اخليانة لويل األمر، كذلك الذي يـرى اخلطـأ يقـع وال ُدِّقَُحيَو

يبلغ ويل األمر عنه، يرى اخللل يف الناس، يرى املخالفات يف النـاس وال يبلـغ ويل 
 .األمر؛ من أجل تدارك هذا اليشء قبل أن يستفحل، هذا من خيانة ويل األمر

 :هبذه األمور الثالثة يتم االجتامع
 .دة الصحيحة العقي-١
 . الرجوع إىل الكتاب والسنة عند النزاع-٢
 . طاعة ويل األمر ونصيحته والنصح له-٣

هبذه األمور حيصل االجتامع، إذا اختل واحـد منهـا حـصل التفـرق، حـصل 
 .االختالف والنزاع، تشتتت األمة

أن املسلمني ال بـد هلـم مـن اجـتامع، وال :  قاعدة عظيمة وهيفهذه القاعدة،
 إال عىل الكتاب والسنة، والعقيدة الصحيحة، والقيادة الصاحلة التي تطـاع اجتامع

 .وينقاد هلا، هبذا حتصل املنافع واهليبة للمسلمني



 

 ١٢٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 


خ 

 .]١٥٩:األنعام[  I J K L M N O P Q R: لقوله تعاىل
ًالظاهر أن اآلية عامة يف كل من فارق دين اهللا وكـان خمالفـا (: قال ابن كثري

له، فإن اهللا بعث رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله، ورشعه واحـد 
 .)اختالف فيه وال افرتاقال 

 Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó:وقال تعاىل

Ô Õ Ö × ]الروم[. 
ٍوهذه األمة أيضا اختلفوا فيام بينهم عىل نحل كلها ضا( :قال ابن كثري َ ِ لة إال ً

، وبـام خواحدة؛ وهم أهل السنة واجلامعة، املتمسكون بكتاب اهللا وسنة رسوله 
كان عليه الصدر األول من الصحابة والتابعني وأئمـة املـسلمني يف قـديم الـدهر 

:  عن الفرقة الناجيـة، فقـالخ أنه سئل »مستدركه«وحديثه، كام روى احلاكم يف 
 .»من كان عىل ما أنا عليه اليوم وأصحايب«

                                                       
 ).٢/٢٦٢ (»تفسريه«يف  )١(

 ).٣/٥٧٢ (»تفسريه«يف  )٢(

 »املختـارة«، والضياء يف )٧٢٤ (»الصغري«واللفظ له، ويف ) ٧٨٤٠ (»األوسط« أخرجه الطرباين يف :حسن) ٣(
 .»...من كان عىل«: وليس عنده): ٢١٩، ١/٢١٨(واحلاكم )]. ١٦٩ (»هداية الرواة«[،  )٢٧٣٣(



 

 ١٢٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

وأنـا آمـركم «: خقال رسول اهللا :  قالاويف حديث احلارث األشعري 
 واجلهاد واهلجرة واجلامعة؛ فإنه مـن فـارق السمع والطاعة: ٍبخمس اهللا أمرين هبن

ٍشرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه، إال أن يرجع، ومن ادعى دعـوى ْاجلامعة قيد 
: قـال! يا رسول اهللا، وإن صىل وصام؟:  فقال رجل.»ُاجلاهلية فإنه من جثى جهنم

املـسلمني، املـؤمنني، عبـاد : وإن صىل وصام، فادعوا بـدعوى اهللا الـذي سـامكم«
 .ححسن صحي:  رواه أمحد والرتمذي، وقال الرتمذي.»اهللا

بل أنا عىل ملة (: أنت عىل ملة عيل أو عىل ملة عثامن؟ فقال: وقيل البن عباس
 .)خرسول اهللا 

ولكـن . سنة أيب بكـر وعمـر: كان يكره أن يقال: وعن إبراهيم النخعي، قال
 ال ين فإذا كان الـصحابة والتـابعو: (ثم قال ابن حزم. سنة اهللا وسنة رسوله

يستجيزون نسبة ما يعبدون به رهبم وال مذاهبهم إىل أيب بكر وال إىل عمـر وال إىل 
 فكيـف هبـم لـو خعثامن وال إىل عـيل، وال ينتـسبون إىل أحـد دون رسـول اهللا 

شاهدوا ما نشاهده من املصائب اهلادمة لإلسالم عىل من امتحنه اهللا به من االنتامء 
 عىل أقوال مالـك وأيب حنيفـة والـشافعي وتـرك إىل مذهب فالن وفالن واإلقبال
                                                       

، )٦٢٠٠(، وابـن حبـان )١٨٩٥(، وابن خزيمة )٤/١٣٠(، وأمحد )٢٨٦٣ أخرجه الرتمذي :صحيح) ١(
 )].٥٥٢ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[

: قال معاوية: عن ابن عباس قال: (، ولفظه)٢٣٧ (»اإلبانة الكربى« يف  أخرجه ابن بطة:صحيحإسناده ) ٢(
، )١/٤٠٤ (»احلليـة«وأبـو نعـيم يف ). خأنت عىل ملة عيل، قلت وال عىل ملة عثامن، أنا عىل ملة حممد 

 ].سيد عمران:  حتقيق:»اإلبانة الكربى البن بطة«[، )١٣٣ (»اعتقاد أهل السنة واجلامعة«والاللكائي يف 
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واحلمـد هللا عـىل تثبيتـه إيانـا عـىل دينـه ! ً ظهريا؟خأحكام القرآن وكالم النبي 
وسنته التي مىض عليها أهـل األعـصار املحمـودة قبـل أن حتـدث بدعـة التقليـد 

  . ه ا)وتفشو، وباهللا نعتصم
ة االجـتامع، وأن ديـن قاعـد: وهذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلها، وهي
 .املسلمني ال يقوم إال عىل االجتامع واأللفة فيام بينهم

ًهذه القاعدة فيها أن الشذوذ واالنفراد عن اجلامعة يولد رشا ويفـتح ثغـرة يف 
مجاعة املسلمني، فيجب عىل كل مسلم أن ينضم مع مجاعة املسلمني، وأن ال يـشذ 

ه وطريقته طريقة مجاعـة املـسلمني، برأي وال مذهب وال منهج، وإنام يكون منهج
ًحتى لو أن له رأيا يف نفسه أو اجتهـادا رآه يف نفـسه، فإنـه ال يظهـره للنـاس، بـل  ً
لريجع ملا عليه مجاعة املسلمني، ويرتك ويتهم رأيه واجتهـاده، أمـا إذا صـار لكـل 
واحد حرية االختيار، حرية التنقيب والظهور بآراء جديـدة يبتكرهـا، حتـى ولـو 

يراها صحيحة، ما دامت تؤثر عىل اجتامع املـسلمني وتـشتت أفكـارهم فـال كان 
 .جيوز له أن يظهرها

 كانوا يرتكون آراءهم، وإن كانت مبنية عىل الكتاب والسنة، يفالصحابة 
يرتكوهنا إذا كانت ختل باجتامع الكلمة، فهذا عبداهللا بن مسعود الـصحايب اجلليـل 

 االصالة بمنـى، وكـان ابـن مـسعود  ا ملا أتم أمري املؤمنني عثامن ا
 أتم، فلـام قيـل لـه يف ذلـك، ايرى القرص بمنى، فكان إذا صىل خلف عثامن 

 .)يا بني، اخلالف رش(: قال
                                                       

، )١٤٤، ٣/١٤٣ (»الـسنن«، والبيهقـي يف )٥٣٧٥(، وأبـو يعـىل )١٩٦٠(أخرجه أبـو داود  :صحيح )١(
 )].١٧٢٦ (»صحيح أيب داود«[، )٦٦٣٧ (»األوسط«، والطرباين يف )١٦٤١ (»البحر الزخار«والبزار 
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 ويتم الصالة، مـع أنـه يـرى أن الـصالة ا يصيل مع عثامن افها هو 
ني من أجل مجع الكلمـة، هـذا يف تقرص يف منى، تنازل عن رأيه إىل رأي أمري املؤمن

شأن الصالة التي هي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني، فكيف بالـذي يبتكـر 
له اجتهادات جديدة وآراء جديـدة، ثـم يظهرهـا للنـاس، يف صـالهتم، يف أمـور 

فالن قـال، وفـالن قـال : عباداهتم، فيحصل بذلك تشويش عىل الناس، يقول هلم
ادة واحدة، وعىل منهج واحد، ثـم يـأيت واحـد ويظهـر الناس يسريون عىل ج... 

خمالفات وآراء جديدة توصل إليها باجتهاده أو برأيه، ويريد أن يقتنع هبـا النـاس، 
ال شك أنه سيجد من يشذ معه، وجيد من حيبذ رأيه، فيحـدث يف النـاس افـرتاق، 

، فالواجب عىل املسلم أن يالحظ هذا الـيشء، وأن حيـافظ عـىل وحـدة املـسلمني
ُوعىل اجتامع املسلمني، أحيانا يرتك اليشء الفاضل إىل الـيشء املفـضول، إذا كـان  ً
املفضول حيصل عليه االجتامع، فعليه أن يتنـازل عـن الـيشء الفاضـل ويـسري إىل 

كـام ذكـرت -اليشء املفضول؛ من أجل اجتامع الكلمة واجتامع املـسلمني، فهـذا 
ًضـال، وهـو القـرص، إىل الـيشء  تنازل عن الذي يـراه فاا ابن مسعود -لكم

املفضول، الذي هو التامم، مـن أجـل مجـع كلمـة املـسلمني، مـا دام هـذا ال خيـل 
بالدين، أما إذا كان خيـل بالـدين فـال، فيجـب عـىل املـسلم أن يتنـازل عـن رأيـه 
ًواجتهاده، ولو كان يراه فاضال، فكيف إذا كان الذي عليـه اجلامعـة هـو الفاضـل 

 !لف هو املفضول، أو غري صحيح؟وما عليه هذا املخا
أنـه إذا كـان : فعىل طلبة العلم واملنتسبني إىل العلم أن يالحظوا هذه القاعـدة

عند املسلم آراء أو اجتهادات، وكان يف إظهارها للناس تـشويش ونـزاع، فإنـه ال 
 .يظهرها، ويسري عىل ما عليه مجاعة املسلمني، فإنه أضمن له وأقرب إىل احلق
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ًعضا ممن قرص فهمـه وإدراكـه هلـذه القاعـدة العظيمـة يغفـل أو  ولعل ب:قلت
يتغافل عام تورطت به هذه األمـة مـن التمـزق والتفـرق بـسبب مـا اعتقـده عامـة 
املسلمني بالزام التمذهب بواحـد مـن املـذاهب األربعـة وممـا زاد أسـى املـسلمني 

ىل القـول بـآرائهم ًابا جترؤ كثري ممن انتسبوا للعلم وتعاملوا عـحزًورشذمتهم فرقا وإ
 ضاربني بأدلة الكتاب والسنة عرض احلائط حمتجني بأهنم رجال وأولئك رجال؟؟

فهؤالء مع ما تسببوا به من مصائب وفتن وإضالل لعامـة املـسلمني أسـاءوا 
ًظنهم بعلامء األمة السابقني وخصوصا األئمة األربعة فمع ظلمهـم حـني سـاووا 

بظنهم فيهم أهنـم خرجـوا عـن الكتـاب أنفسهم بأولئك األفاضل فقد ظلموهم 
وهذا باطل وزور وافرتاء فإهنم رمحهـم اهللا سـاروا مـع ! والسنة فيام قالوا أو أفتوا
ً هبم وكانوا أهال لالجتهاد بـام حبـاهم اهللا مـن العلـوم االكتاب والسنة حيث سار
ًونرصة هلم وبيانا للحـق لكـل طالبيـه ننقـل مـا أورده . واملعارف بخالف غريهم

صـفة صـالة « يف كتابه النافع الذي مل يؤلف مثله :ث العرص الشيخ األلباين حمد
 : يف مقدمته: فقال »خالنبي 
 يف الصالة؛ كـان مـن  خوملا كان موضوع الكتاب إنام هو بيان هدي النبي (

البدهيي أن ال أتقيد فيه بمذهب معني للسبب الذي مر ذكـره، وإنـام أورد فيـه مـا 
  ................................... هب املحـدثني؛ كـام هـو مـذخثبت عنه 

                                                       
 :صهما ن) ١٥٦ص (»إمام الكالم فيام يتعلق بالقراءة خلف اإلمام«قال أبو احلسنات اللكنوي يف  )١(

ًومن نظر بنظر اإلنصاف، وغاص يف بحار الفقه واألصول متجنبا االعتساف؛ يعلم علام يقينيـا أن أكثـر ( ًً
املسائل الفرعية واألصلية التي اختلف العلامء فيها؛ فمذهب املحدثني فيها أقوى مـن مـذاهب غـريهم، 

صاف، فللـه درهـم، وعليـه ًوأين كلام أسري يف شعب االختالف أجد قول املحـدثني فيـه قريبـا مـن اإلنـ
ً حقـا، ونـواب رشعـه صـدقا؟ حـرشنا اهللا يف خ كيف ال؛ وهـم ورثـة النبـي -كذا األصل-شكرهم  ً

 .)زمرهتم، وأماتنا عىل حبهم وسريهتم
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ًقديام وحديثا ًوقد أحسن من قال ، : 
  أهل احلديث هم أهـل النبـي وإن

  
 

  مل يــصحبوا نفــسه أنفاســه صــحبوا
 

ًولذلك؛ فإن الكتاب سيكون إن شاء اهللا تعـاىل جامعـا لـشتات مـا تفـرق يف 
 بيـنام -ذاهب مما له عالقة بموضوعهعىل اختالف امل-بطون كتب احلديث والفقه 

ال جيمع ما فيه من احلق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شـاء اهللا ممـن 
 .]البقرة[ £ ¢ ¡ � ~ { | } t u v w x y zقد هداه اهللا 

 -سنة الـصحيحةوهو التمـسك بالـ-ثم إين حني وضعت هذا املنهج لنفيس 
ممـا سـوف ينتـرش بـني النـاس إن شـاء اهللا -وجريت عليه يف هذا الكتاب وغريه 

 كنت عىل علم أنه سوف ال يريض ذلك كل الطوائف واملذاهب؛ بل سوف -تعاىل
ّيوجه بعضهم أو كثري منهم ألسنة الطعن، وأقالم اللـوم إيل، وال بـأس مـن ذلـك 

                                                       
 ).١/١٤٨ (»الفتاوى«قال السبكي يف  )١(

أدائهـا، وإقامـة وبعد؛ فإن أهم أمور املسلمني الصالة، جيب عىل كل مسلم االهتامم هبا، واملحافظة عىل (
شعائرها، وفيها أمور جممع عليها ال مندوحة عن اإلتيان هبا، وأمور اختلف العلامء يف وجوهبـا، وطريـق 

 خإما أن يتحرى اخلروج من اخلالف إن أمكن؛ وإما ينظر مـا صـح عـن النبـي : الرشاد يف ذلك أمران
è ç æ å ä ã â :له تعـاىلًفيتمسك به، فإذا فعل ذلك؛ كانت صالته صوابا صاحلة داخلة يف قو

é] ١١٠:الكهف[(. 
 ال -مـع عـدم إمكانـه يف كثـري مـن املـسائل- والوجه الثاين أوىل، بل هو الواجب؛ ألن الوجـه األول :قلت

ً؛ ألنه يف هذه احلالة ستكون صـالته حـتام عـىل خـالف »صلوا كام رأيتموين أصيل«: خيتحقق به أمره 
 .، فتأملخالته ص

فـضل احلـديث «من إنشاد احلسن بن حممد النسوي؛ كام رواه احلافظ ضياء الدين املقديس يف جزء لـه يف  )٢(
 .»وأهله
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مـن أرىض النـاس «: غايـة ال تـدرك، وأنً أعلم أيضا أن إرضاء النـاس ّعيل؛ فإين
 .خكام قال رسول اهللا ؛ »بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس

 :وهللا در من قال
ٍولــست بنــاج مــن مقالــة طــاعن ِ ٍ  
ًومن ذا الذي ينجو مـن النـاس سـاملا

  

  
 

ِولــو كنــت يف غــار عــىل جبــل وعــر ٍ ٍ ُ  
  اب عنهم بـني خـافيتي نـرسولو غ

 

فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق األقوم الذي أمر اهللا تعاىل به املـؤمنني، 
وبينه نبينا حممد سيد املرسلني، وهو الذي سـلكه الـسلف الـصالح مـن الـصحابة 

الـذين ينتمـي اليـوم إىل مـذاهبهم -والتابعني ومن بعدهم، وفيهم األئمة األربعـة 
 وكلهم متفق عىل وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها، وتـرك -نيمجهور املسلم

 أعظـم، وسـبيله أقـوم، خًكل قول خيالفها؛ مهام كان القائـل عظـيام؛ فـإن شـأنه 
ولذلك؛ فإين اقتـديت هبـداهم، واقتفيـت آثـارهم، وتبعـت أوامـرهم بالتمـسك 

هنجـي هـذا باحلديث؛ وإن خالف أقواهلم، ولقد كان هلذه األوامـر أكـرب األثـر يف 
 .ًالنهج املستقيم، وإعرايض عن التقليد األعمى، فجزاهم اهللا تعاىل عني خريا

                                                       
رشح «الرتمذي والقضاعي وابن برشان وغريهم، وقد تكلمـت عـىل احلـديث وطرقـه يف ختـريج أحاديـث  )١(

 .نه ال يرضه وقف من أوقفه وأنه صححه ابن حبان، وبينت أ)٢٣١١ (»الصحيحة«، ثم يف »العقيدة الطحاوية

 .ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت، وتكون وراء القوادم: اخلوايف )٢(
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ًومن املفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى 

 ويتمـسك بمـذاهبهم -ًبل يقلد من دوهنم بدرجات تقليدا أعمى-ملن يقلدهم 
 5 4 3 2 1:وأقواهلم كام لو كانت نزلت من السامء، واهللا عـز وجـل يقـول

 .]األعراف[ @ ? < = > ; : 9 8 7 6

: 
ً ، وقد روى عنه أصـحابه أقـواال:فأوهلم اإلمام أبو حنيفة النعامن بن ثابت 

وجــوب األخــذ : شــتى وعبــارات متنوعــة؛ كلهــا تــؤدي إىل يشء واحــد وهــو
 :باحلديث، وترك تقليد آراء األئمة املخالفة له

 .»إذا صح احلديث فهو مذهبي« -١
                                                       

نقلـه ابـن عابـدين . »ال يقلد إال عصبي أو غبي«: وهذا التقليد هو الذي عناه اإلمام الطحاوي حني قال) ١(
 .»جمموعة رسائله«من ) ١/٣٢ (»رسم املفتي«يف 

، ) من جمموعة رسائل ابن عابـدين١/٤ (»رسم املفتي«، ويف رسالته )١/٦٣ (»احلاشية«ن عابدين يف اب )٢(
 البـن »رشح اهلدايـة«وغريهم، ونقل ابن عابدين عن ) ٦٢ص (»إيقاظ اهلمم«والشيخ صالح الفالين يف 

 :الشحنة الكبري شيخ ابن اهلامم ما نصه
باحلديث، ويكون ذلك مذهبه، وال خيرج مقلده عن إذا صح احلديث، وكان عىل خالف املذهب؛ عمل «

، وقد حكى ذلك »إذا صح احلديث فهو مذهبي«: ًكونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عن أيب حنيفة أنه قال
 .»اإلمام ابن عبدالرب عن أيب حنيفة وغريه من األئمة

اروا بذلك إىل أهنم مل حييطوا بالسنة كلها، وقد رصح بـذلك  وهذا من كامل علمهم وتقواهم؛ حيث أش:قلت
اإلمام الشافعي كام يأيت، فقد يقع منهم ما خيالف السنة التي مل تبلغهم، فأمرونا بالتمسك هبا، وأن نجعلها 

 .من مذهبهم رمحهم اهللا تعاىل أمجعني



 

 .»ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من أين أخذناه« -٢
 .»ُمل يعرف دلييل أن يفتي بكالميحرام عىل من «: ويف رواية

 .»ًفإننا برش، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا«: زاد يف رواية
ال تكتب كل ما تسمع مني، ) هو أبو يوسف! (وحيك يا يعقوب«: ويف أخرى

ًفإين قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد ً«. 

                                                       
 »إعـالم املـوقعني«، وابن القيم يف )١٤٥ص (»االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء«ابن عبد الرب يف  )١(

 ٢٩ص (»رسـم املفتـي«، ويف )٦/٢٩٣ (»البحـر الرائـق« عـىل »حاشيته«، وابن عابدين يف )٢/٣٠٩(
بالروايـة الثانيـة، والروايـة الثالثـة رواهـا عبـاس الـدوري يف ) ١/٥٥ (»امليـزان«، والشعراين يف )٣٢و
زفـر وأيب يوسـف : ر، وورد نحوه عن أصـحابهبسند صحيح عن زف) ٦/٧٧/١( البن معني »التاريخ«

بـصحته عـن أيب يوسـف ) ٢/٣٤٤(، وجـزم ابـن القـيم )٥٢ص (»اإليقـاظ«وعافية بن يزيد؛ كـام يف 
 .ًنقال عن ابن عبدالرب وابن القيم وغريمها) ٦٥ص (»اإليقاظ«والزيادة يف التعليق عىل 

ماذا يقولـون فـيمن علـم أن الـدليل خـالف !  فإذا كان هذا قوهلم فيمن مل يعلم دليلهم؛ فليت شعري:قلت
قوهلم، ثم أفتى بخالف الدليل؟ فتأمل يف هذه الكلمة؛ فإهنا وحـدها كافيـة يف حتطـيم التقليـد األعمـى، 
ولذلك أنكر بعض املقلدة من املشايخ نسبتها إىل أيب حنيفة حني أنكرت عليه إفتـاءه بقـول أليب حنيفـة مل 

 !يعرف دليله
ًإلمام كثريا ما يبني قوله عىل القياس، فيبدو له قياس أقوى، أو يبلغه حديث عن النبي وذلك ألن ا: قلت )٢(

 :ما خمترصه) ١/٦٢ (»امليزان«قال الشعراين يف .  فيأخذ به ويرتك قول السابقخ
 أنه لو عاش حتى دونت الرشيعة، وبعد رحيـل اواعتقادنا واعتقاد كل منصف يف اإلمام أيب حنيفة (

ا من البالد والثغور وظفر هبا؛ ألخذ هبا وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قـل يف احلفاظ يف مجعه
مذهبه كام قل يف مذهب غريه بالنسبة إليه، لكن ملا كانـت أدلـة الـرشيعة مفرقـة يف عـرصه مـع التـابعني 

ألئمـة رضورة؛ وتابعي التابعني يف املدائن والقرى والثغور؛ كثر القياس يف مذهبه بالنسبة إىل غـريه مـن ا
لعدم وجود النص يف تلك املسائل التي قاس فيها؛ بخالف غريه من األئمة، فإن احلفاظ كانوا قد رحلـوا 
يف طلب األحاديث ومجعها يف عرصهم من املدائن والقرى، ودونوها، فجاوبت أحاديث الرشيعة بعضها 

 .)ًبعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس يف مذهبه، وقلته يف مذاهب غريه
، وعلـق عليـه بـام يؤيـده ويوضـحه، )١٣٥ص (»النافع الكبري«ونقل القسم األكرب منه أبو احلسنات يف 

 .فلرياجعه من شاء
= 

 ١٣١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 



 

 ١٣٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 .»؛ فاتركوا قويلخ اهللا تعاىل وخرب الرسول ًإذا قلت قوال خيالف كتاب« -٣

: 

 : فقال:وأما اإلمام مالك بن أنس 
وافق الكتاب والـسنة ؛ فكل ما إنام أنا برش أخطئ وأصيب، فانظروا يف رأيي( -١

 .)فخذوه، وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
                                                       

وهـو عـذر - فإذا كان هذا عذر أيب حنيفة فيام وقع فيه من املخالفة لألحاديث الصحيحة دون قـصد :قلت=
ًمقبول قطعا؛ ألن اهللا تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها  جيوز الطعن فيه كام قد يفعل بعض اجلهلة، بل  فال-ً

جيب التأدب معه؛ ألنه إمام من أئمة املسلمني الذين هبم حفظ هذا الدين، ووصـل إلينـا مـا وصـل مـن 
فروعه، وأنه مأجور عىل كل حال أصاب أم أخطأ، كام أنه ال جيوز ملعظميـه أن يظلـوا متمـسكني بأقوالـه 

 مذهبه؛ كام رأيت نصوصه يف ذلك، فهؤالء يف واد وأولئـك يف واد، املخالفة لألحاديث؛ ألهنا ليست من
 & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 واحلق بني هؤالء وهـؤالء،

 .]احلرش [6 7 8

 : ً، ونسبه لإلمام حممد أيضا، ثم قال)٥٠ص (»اإليقاظ«الفالين يف  )١(
 ).قوهلم، بل هو يف حق املقلدهذا ونحوه ليس يف حق املجتهد؛ لعدم احتياجه يف ذلك إىل (
 ):١/٢٦ (»امليزان«ً وبناء عىل هذا قال الشعراين يف :قلت
الذي ينبغي لـك : فام أصنع باألحاديث التي صحت بعد موت إمامي ومل يأخذ هبا؟ فاجلواب: فإن قلت(

ى يف يـد أن تعمل هبا؛ فإن إمامك لو ظفر هبا، وصحت عنده؛ لربام كان أمرك هبا؛ فإن األئمة كلهـم أرس
؛ »ال أعمل بحديث إال إن أخذ به إمامي«: الرشيعة، ومن فعل ذلك؛ فقد حاز اخلري بكلتا يديه، ومن قال

ه خري كثري كام عليه كثري من املقلدين ألئمة املذاهب، وكان األوىل هلم العمل بكل حـديث صـح بعـد اتف
وظفروا بتلـك األحاديـث التـي صـحت ًإمامهم تنفيذا لوصية األئمة، فإن اعتقادنا فيهم أهنم لو عاشوا 

 .)بعدهم؛ ألخذوا هبا، وعملوا بام فيها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه، وكل قول كانوا قالوه

 ، وكـذا الفـالين)٦/١٤٩ (»أصـول األحكـام«، وعنـه ابـن حـزم يف )٢/٣٢ (»اجلامع«ابن عبدالرب يف  )٢(
 ).٧٢ص(



 

 ١٣٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 .)خ إال ويؤخذ من قوله ويرتك؛ إال النبي خليس أحد بعد النبي ( -٢
ًسمعت مالكا سئل عن ختليل أصابع الـرجلني يف الوضـوء؟ (:  قال ابن وهب-٣

عنـدنا : ت لهفرتكته حتى خف الناس، فقل: قال. ليس ذلك عىل الناس: فقال
حدثنا الليث بن سعد وابن هليعة وعمرو : وما هي؟ قلت: يف ذلك سنة، فقال

بن احلارث عن يزيـد بـن عمـرو املعـافري عـن أيب عبـدالرمحن احلـبيل عـن ا
 يدلك بخنرصه مـا بـني خرأيت رسول اهللا : املستورد بن شداد القريش قال

. به قط إال الـساعة هذا احلديث حسن، وما سمعت َّإن: فقال. أصابع رجليه
 .)ُثم سمعته بعد ذلك يسأل، فيأمر بتخليل األصابع

: 

، وأتباعه أكثـر ؛ فالنقول عنه يف ذلك أكثر وأطيب:وأما اإلمام الشافعي 
 :ًعمال هبا وأسعد، فمنها

                                                       
 »إرشـاد الـسالك«ين، وصـححه عنـه ابـن عبـداهلادي يف نسبة هذا إىل مالك هو املشهور عنـد املتـأخر )١(

 ٦/١٤٥ (»أصـول األحكـام«، وابـن حـزم يف )٢/٩١ (»اجلامع«، وقد رواه ابن عبدالرب يف )٢٢٧/١(
من قـول ) ١/١٤٨ (»الفتاوي«من قول احلكم بن عتيبة وجماهد، وأورده تقي الدين السبكي يف ) ١٧٩و

 : ًابن عباس متعجبا من حسنه، ثم قال
 .) واشتهرت عنهاٌخذ هذه الكلمة من ابن عباس جماهد، وأخذها منهام مالك وأ(
سـمعت أمحـد (): ٢٧٦ص (»مسائل اإلمـام أمحـد« ثم أخذها عنهم اإلمام أمحد، فقد قال أبو داود يف :قلت

 .)خليس أحد إال ويؤخذ من رأيه ويرتك؛ ما خال النبي : يقول
 ).١/٨١ (»السنن«، ورواها تامة البيهقي يف )٣٢-٣١ص(  البن أيب حاتم»اجلرح والتعديل«مقدمة  )٢(
 ):٦/١١٨(قال ابن حزم  )٣(

إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وإهنم هنوا أصحاهبم عـن تقليـدهم، وكـان أشـدهم يف ذلـك (
يبلـغ الشافعي، فإنه رمحه اهللا بلغ من التأكيد يف اتباع صحاح اآلثار، واألخذ بام أوجبته احلجـة، حيـث مل 
ًغريه، وتربأ من أن يقلد مجلة، وأعلن بذلك، نفع اهللا به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إىل خري كثري َّ(. 



 

، فمهـام قلـت  وتعزب عنهخما من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول اهللا ( -١
 خالف ما قلت؛ فالقول خّمن قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول اهللا 

 .)، وهو قويلخما قال رسول اهللا 
؛ مل حيـل لـه أن خأمجع املسلمون عىل أن من استبان له سنة عن رسـول اهللا ( -٢

 .)يدعها لقول أحد
؛ فقولـوا بـسنة رسـول اهللا خ خالف سنة رسـول اهللا إذا وجدتم يف كتايب«( -٣

 .)فاتبعوها، وال تلتفتوا إىل قول أحد(: ويف رواية. )، ودعوا ما قلتخ
 .)إذا صح احلديث فهو مذهبي( -٤

                                                       
إعـالم «، و)١٥/١/٣( البـن عـساكر »تـاريخ دمـشق«رواه احلاكم بسنده املتصل إىل الشافعي؛ كام يف  )١(

 ).١٠٠ص (»اإليقاظ«، و)٣٦٤ و٢/٣٦٣ (»املوقعني

 ).٦٨ص (، والفالين)٢/٣٦١(ابن القيم  )٢(

،وابــن عــساكر )٨/٢ (»االحتجــاج بالــشافعي«، واخلطيــب يف )٣/٤٧/١ (»ذم الكــالم«اهلــروي يف  )٣(
، والرواية )١٠٠ص (، والفالين)٢/٣٦١(، وابن القيم )١/٦٣ (»املجموع«، والنووي يف )١٥/٩/١(

 بـسنده »حـسان اإل-٣/٢٨٤ (»صـحيحه«وابـن حبـان يف ) ٩/١٠٧ (»احلليـة«األخرى أليب نعـيم يف 
 .الصحيح عنه نحوه

، وقـال )١٠٧ص (وعزاه احلـاكم والبيهقـي، والفـالين) ١/٥٧(النووي يف املصدر السابق، والشعراين  )٤(
 .)صح عنده أو عند غريه من األئمة: أي: قال ابن حزم( :الشعراين

 : وقوله اآليت عقب هذا رصيح يف هذا املعنى، قال النووي رمحه اهللا ما خمترصه:قلت
وقد عمل هبذا أصحابنا يف مسألة التثويب، واشرتاط التحلل من اإلحرام بعذر املرض وغريمها ممـا هـو (

أبـو يعقـوب البـويطي، وأبـو : معروف يف كتب املذهب، وممن حكي عنه أنه أفتى باحلديث من أصحابنا
خـرون، وكـان مجاعـة اإلمام أبو بكر البيهقي وآ: القاسم الداركي، وممن استعمله من أصحابنا املحدثني

= 

 ١٣٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 



 

 ١٣٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

جال مني، فإذا كان احلديث الصحيح؛ فأعلموين بـه  أعلم باحلديث والرأنتم(-٥
ًكوفيا أو برصيا أو شاميا؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا: أي يشء يكون ً ً ً(. 

                                                       
من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب الشافعي خالفه؛ عملوا باحلديث وأفتوا بـه =

 .مذهب الشافعي ما وافق احلديث: قائلني
ًفمن وجد من الشافعية حديثا خيالف مذهبه نظر؛ إن كملـت آالت االجتهـاد فيـه : قال الشيخ أبو عمرو

وشـق عليـه خمالفـة - كان له االستقالل بالعمل بـه، وإن مل تكمـل -ب أو املسألةأو يف ذلك البا-ًمطلقا 
ًاحلديث بعد أن بحث فلم جيد ملخالفه عنه جوابا شافيا  فله العمل به إن كان عمل به إمام مـستقل غـري -ً

 .واهللا أعلم. ًالشافعي، ويكون هذا عذرا له يف ترك مذهب إمامه هنا، وهذا الذي قاله حسن متعني
 وهناك صورة أخرى مل يتعرض لذكرها ابن الصالح، وهي فيام إذا مل جيـد مـن عمـل باحلـديث؛ فـامذا :لتق

 »... إذا صـح احلـديث ... معنـى قـول الـشافعي «يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي يف رسالة 
 :فقال) ٣/١٠٢(
د سمع ذلك منـه؛ أيـسعه  وقخواألوىل عندي اتباع احلديث، وليفرض اإلنسان نفسه بني يدي النبي «

 .)وكل واحد مكلف بحسب فهمه... التأخر عن العمل به؟ ال واهللا 
إيقـاظ «، وكتاب الفالين املـسمى )٣٧٠ و٢/٣٠٢ (»إعالم املوقعني«ومتام هذا البحث وحتقيقه جتده يف 

قـرى مهم أويل األبصار، لالقتـداء بـسيد املهـاجرين واألنـصار، وحتـذيرهم عـن االبتـداع الـشائع يف ال
، وهو كتاب فذ يف بابه، جيب عىل »واألمصار، من تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية بني فقهاء األعصار

 .كل حمب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر
، وأبـو )٩٥-٩٤ص (»آداب الـشافعي«اخلطاب لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا، رواه ابـن أيب حـاتم يف  )١(

ــيم يف  ــة«نع ــب يف ،)٩/١٠٦ (»احللي ــشافعي« واخلطي ــاج بال ــساكر )٨/١ (»االحتج ــن ع ــه اب ، وعن
، )٤٩٩ص (»مناقب اإلمام أمحـد«، وابن اجلوزي يف )٧٥ص (»االنتقاء«، وابن عبد الرب يف )١٥/٩/١(

فهـو ... من ثالثة طرق عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه أن الشافعي قال له ) ٢/٤٧/٢(واهلروي 
 »اإليقـاظ«، والفـالين يف )٢/٣٢٥ (»اإلعـالم«سبته إليـه ابـن القـيم يف صحيح عنه، ولـذلك جـزم بنـ

 :، ثم قال)١٥٢ص(
 باحلديث، وهـو أنـه مجـع علـم أهـل احلجـاز والـشام -الشافعي: يعني-وهلذا كثر أخذه : قال البيهقي(

أهل واليمن والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غري حماباة منه، وال ميل إىل ما استحاله من مذهب 
بلده؛ مهام بان له احلق يف غريه، وفيمن كان قبله من اقترص عىل ما عهده من مذهب أهل بلده، ومل جيتهـد 

 .)يف معرفة صحة ما خالفه، واهللا يغفر لنا وهلم



 

 ١٣٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 عند أهـل النقـل بخـالف مـا خكل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول اهللا ( -٦
 .)قلت؛ فأنا راجع عنها يف حيايت وبعد مويت

 خالفه؛ فـاعلموا أن عقـيل خقد صح عن النبي ًإذا رأيتموين أقول قوال، و( -٧
 .)قد ذهب

 خالف قويل مما يصح؛ فحديث النبي أوىل، خكل ما قلت؛ فكان عن النبي  (-٨
 .)فال تقلدوين

 .) فهو قويل، وإن مل تسمعوه منيخكل حديث عن النبي ( -٩

: 
كـان يكـره (ًنة ومتسكا هبـا، حتـى ًوأما اإلمام أمحد؛ فهو أكثر األئمة مجعا للس
 :، ولذلك قال)وضع الكتب التي تشتمل عىل التفريع والرأي

، وخذ من ًال تقلدين، وال تقلد مالكا وال الشافعي وال األوزاعي وال الثوري( -١
 .)حيث أخذوا

                                                       
، )٢/٣٦٣ (»إعـالم املـوقعني«، وابـن القـيم يف )٤٧/١(، واهلـروي )٩/١٠٧ (»احلليـة«أبو نعـيم يف  )١(

 ).١٠٤ص (والفالين
املنتقـى « كـام يف »األمايل«، وأبو القاسم السمرقندي يف )٩٣ص (»آداب الشافعي«رواه ابن أيب حاتم يف  )٢(

) ١٥/١٠/١(، وابـن عـساكر )٩/١٠٦ (»احلليـة«، وأبو نعيم يف )٢٣٤/١( أليب حفص املؤدب »منها
 .بسند صحيح

 .بسند صحيح) ١٥/٩/٢(وأبو نعيم وابن عساكر ) ٩٣ص (ابن أيب حاتم) ٣(
 ).٩٤-٩٣ص (ابن أيب حاتم) ٤(
 ).١٩٢ص (»املناقب«ابن اجلوزي يف  )٥(
 ).٢/٣٠٢ (»اإلعالم«، وابن القيم يف )١١٣(الفالين  )٦(



 

 ١٣٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 وأصـحابه خًال تقلد دينك أحدا من هؤالء، ما جاء عن النبي (: ويف رواية
االتباع أن يتبع الرجـل مـا (: وقال مرة. )ُفخذ به، ثم التابعني بعد الرجل فيه خمري

 .) وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعني خمريخجاء عن النبي 
 سـواء، رأي األوزاعي، ورأي مالك، ورأي أيب حنيفة كله رأي، وهو عندي( -٢

 .)وإنام احلجة يف اآلثار
 .)؛ فهو عىل شفا هلكةخمن رد حديث رسول اهللا ( -٣

تلك هي أقوال األئمة ريض اهللا تعـاىل عـنهم يف األمـر بالتمـسك باحلـديث، 
ً تقبل جدال والنهي عن تقليدهم دون بصرية، وهي من الوضوح والبيان بحيث ال

ًوال تأويال، وعليه؛ فإن من متسك بكل ما ثبت يف السنة ولو خالف بعـض أقـوال 
ًاألئمة؛ ال يكون مباينا ملذهبهم، وال خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع هلم مجيعـا،  ً ً
ومتمسك بالعروة الوثقى التي ال انفصام هلا، وليس كذلك من ترك الـسنة الثابتـة 

ٍم، بل هو بذلك عاص هلم، وخمالف ألقـواهلم املتقدمـة، واهللا ملجرد خمالفتها لقوهل
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬:تعاىل يقـول

½ ¾ ¿ À Á ]النساء[. 
 .]النور[ a b c d e f g h i ` _ ^ [: وقال

                                                       
 ).٢٧٧ و٢٧٦ص (»مسائل اإلمام أمحد«أبو داود يف  )١(

 ).٢/١٤٩ (»اجلامع«ابن عبدالرب يف  )٢(

 ).١٨٢ص (ابن اجلوزي )٣(



 

 ١٣٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 :رمحه اهللا تعاىلقال احلافظ ابن رجب 
 وعرفه أن يبينه لألمة، وينـصح خفالواجب عىل كل من بلغه أمر الرسول (

هلم، ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من األمة؛ فإن أمر رسـول 
َّ أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قـد خـالف أمـره يف بعـض خاهللا 

 ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم عىل كل خمـالف سـنة صـحيحة، األشياء خطأ،
ّ، ال بغضا له؛ بل هو حمبـوب عنـدهم معظـم يف نفوسـهم، وربام أغلظوا يف الرد ً

لكن رسول اهللا أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل خملوق، فإذا تعارض أمر الرسول 
 تعظـيم مـن وأمر غريه؛ فأمر الرسول أوىل أن يقـدم ويتبـع، وال يمنـع مـن ذلـك

، بل ذلك املخالف املغفور له ال يكره أن خيالف ًخالف أمره وإن كان مغفورا له
 .) بخالفهخأمره إذا ظهر أمر الرسول 

                                                       
وأبو يعـىل ) ١/٣٧٢ (»رشح معاين اآلثار«؛ كام روى الطحاوي يف حتى ولو عىل آبائهم وعلامئهم: قلت )١(

 :بإسناد جيد رجاله ثقات عن سامل بن عبداهللا بن عمر قال)  مصورة املكتب- ٣/١٣١٧ (»مسنده«يف 
 يف املسجد إذ جاءه رجل من أهل الـشام فـسأله عـن التمتـع بـالعمرة إىل اإين جلالس مع ابن عمر (

فـإن كـان أيب قـد ! ويلك: فإن أباك كان ينهى عن ذلك؟ فقال: فقال.  مجيلحسن: احلج؟ فقال ابن عمر
بـأمر : قـال! ؟خ وأمر به؛ فبقول أيب تأخذ أم بـأمر رسـول اهللا خهنى عن ذلك، وقد فعله رسول اهللا 

)  بـرشح التحفـة٢/٨٢(نحوه، والرتمذي ) ٥٧٠٠رقم (وروى أمحد . )فقم عني: فقال. خرسول اهللا 
ابـن : يعنـي(قىض سـعد بـن إبـراهيم : عن ابن أيب ذئب قال) ٧/٥١/١(ساكر وصححه، وروى ابن ع

 بخـالف مـا خ عىل رجل برأي ربيعة بن أيب عبدالرمحن، فأخربته عن رسول اهللا )عبدالرمحن بن عوف
 بخالف مـا قـضيت خهذا ابن أيب ذئب، وهو عندي ثقة، حيدث عن النبي : قىض به، فقال سعد لربيعة

أنفذ قـضاء ] ال[أنفذ قضاء سعد و ! ًواعجبا: فقال سعد. قد اجتهدت ومىض حكمك: به، فقال له ربيعة
فـدعا سـعد بكتـاب . خبل أرد قضاء سعد ابن أم سـعد، وأنفـذ قـضاء رسـول اهللا ! ؟خرسول اهللا 

 .القضية فشقه، وقىض للمقيض عليه
إذا حكـم فاجتهـد، إذا حكم احلاكم فاجتهد، فأصاب؛ فله أجـران، و«: خ بل هو مأجور لقوله :قلت )٢(

 .رواه الشيخان وغريمها »فأخطأ؛ فله أجر واحد
 ).٩٣ص (»إيقاظ اهلمم«نقله يف التعليق عىل  )٣(



 

 ١٣٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كام مر، وأوجبـوا علـيهم أن :قلت
ا الـسنة  أمر أصحابه أن ينـسبو:يرتكوا أقواهلم املخالفة للسنة؟ بل إن الشافعي 

الصحيحة إليه ولو مل يأخذ هبا، أو أخذ بخالفها، ولذلك ملا مجع املحقق ابن دقيـق 
 املسائل التي خالف مـذهب كـل واحـد مـن األئمـة األربعـة احلـديث :العيد 

ًالصحيح فيها انفرادا واجتامعا يف جملد ضخم؛ قال يف أوله ً : 
نـه جيـب عـىل الفقهـاء إن نسبة هذه املسائل إىل األئمة املجتهدين حـرام، وإ(

 .)املقلدين هلم معرفتها؛ لئال يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم

 
ــاع األئمــة ــان أتب ــه ك ــذلك كل ــة[ µ ¶ ¸ ¹´ ³ ² ±ول  ال ]الواقع

 منها ملا ظهر هلم خمالفتهـا للـسنة، ًيأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثريا
حممد بن احلسن وأبا يوسف رمحهام اهللا قـد خالفـا شـيخهام أبـا : حتى إن اإلمامني

، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال )يف نحو ثلث املذهب(حنيفة 
 وغريه من أتباع الشافعي وغريه، ولو ذهبنا نـرضب عـىل ذلـك يف اإلمام املزين

مثلة لطال بنا الكالم، وخلرجنا به عام قصدنا إليه يف هذا البحـث مـن اإلجيـاز، األ
 :فلنقترص عىل مثالني اثنني

                                                       
 ).٩٩ص (الفالين )١(
 .للغزايل) ٩٣ص (»النافع الكبري«، وعزاه اللكنوي يف )١/٦٢ (»احلاشية«ابن عابدين يف  )٢(
 : لإلمام ما نصه»األم«طبوع هبامش  وامل»خمترصه يف فقه الشافعي«وهو القائل يف أول  )٣(

اخترصت هذا الكتاب من علم حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا، ومن معنى قولـه؛ ألقربـه عـىل مـن «
 .»أراده، مع إعالمه هنيه عن تقليده وتقليد غريه؛ لينظر فيه لدينه، وحيتاط فيه لنفسه



 

 ١٤٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

؛ :أمـا أبـو حنيفـة : قال حممد(): ١٥٨ص (»موطئه« قال اإلمام حممد يف -١
 فـإن اإلمـام يـصيل بالنـاس :فكان ال يرى يف االستسقاء صالة، وأما يف قولنا

 . الخ)ول رداءهركعتني، ثم يدعو وحي
 ومـن املالزمـني  وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب اإلمام حممـد-٢

ًكان يفتي بخالف قول اإلمام أيب حنيفة كثـريا؛ ألنـه مل ( لإلمام أيب يوسف
كان يرفـع يديـه (، ولذلك )يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غريه فيفتي به

، فلم يمنعه مـن خهو يف السنة املتواترة عنه ؛ كام )عند الركوع والرفع منه
                                                       

 ١٢٠ و١٠٣ و٤٤ و٤٢( إىل مواطنهـا منـه وقد رصح فيه بمخالفة إمامه يف نحو عـرشين مـسألة نـشري )١(
 ٣٣٨ و٣٣١ و٣١٤ و٢٨٤ و٢٧٥ و٢٧٤ و٢٤٤ و٢٤٠ و٢٣٠ و٢٢٨ و١٧٣ و١٧٢ و١٦٩ و١٥٨و
 .»التعليق املمجد عىل موطأ حممد«من ) ٣٥٦ و٣٥٥و

، وأورده القــريش يف )١/١٧ (»رســم املفتــي«، ويف )١/٧٤ (»احلاشــية«ذكــره فــيهم ابــن عابــدين يف  )٢(
ًكان صـاحب حـديث ثبتـا، وكـان هـو وأخـوه (: وقال) ٣٤٧ص (» طبقات احلنفيةاجلواهر املضية يف«

 ).إبراهيم شيخي بلخ يف زماهنام
 ).١١٦ص (»الفوائد البهية يف تراجم احلنفية« )٣(
 ).١/٢٨ (»رسم املفتي«، و)٦/٩٣ (»البحر الرائق« )٤(
 :ثم علق عليه بقوله وقد أجاد) ١١٦ص (»الفوائد« )٥(
 التي اغـرت »أن من رفع يديه يف الصالة فسدت صالته«: طالن رواية مكحول عن أيب حنيفة يعلم منه ب:قلت(

هبا أمري كاتب االتقاين كام مر يف ترمجته، فإن عصام بن يوسف كان من مالزمي أيب يوسف وكـان يرفـع، 
يف مـسألة ًويعلم أيضا أن احلنفي لو ترك : قال. فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم هبا أبو يوسف وعصام

مذهب إمامه لقوة دليل خالفه ال خيرج به عن ربقة التقليد، بل هو عني التقليد يف صورة ترك التقليد، أال 
: ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أيب حنيفة يف عدم الرفع ومع ذلك هـو معـدود يف احلنفيـة؟ قـال

مامه يف مسألة واحدة لقـوة دليلهـا، وإىل اهللا املشتكى من جهلة زماننا؛ حيث يطعنون عىل من ترك تقليد إ
وال عجب منهم فإهنم من العوام، إنام العجب ممن يتشبه بالعلامء ويمـيش !! وخيرجونه عن مجاعة مقلديه

 .)!مشيهم كاألنعام



 

 ١٤١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

العمل هبا أن أئمته الثالثة قالوا بخالفها، وذلك ما جيب أن يكـون عليـه كـل 
 .مسلم بشهادة األئمة األربعة وغريهم كام تقدم

وخالصة القول؛ إننـي أرجـو أن ال يبـادر أحـد مـن املقلـدين إىل الطعـن يف 
 فيه من السنن النبويـة بـدعوى خمالفتهـا مرشب هذا الكتاب، وترك االستفادة مما

للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسـلفناه مـن أقـوال األئمـة يف وجـوب العمـل 
بالسنة، وترك أقواهلم املخالفة هلا، وليعلم أن الطعن يف هذا املرشب إنام هو طعـن 
 ًيف اإلمام الذي يقلده أيا كان من األئمة، فإنام أخذنا هـذا املـنهج مـنهم كـام سـبق
بيانه، فمن أعرض عن االهتداء هبم يف هذا السبيل؛ فهو عـىل خطـر عظـيم؛ ألنـه 
ُيستلزم اإلعراض عن السنة، وقد أمرنا عند االختالف بالرجوع إليهـا واالعـتامد 

 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬:عليها؛ كـام قـال تعـاىل
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 ١٤٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
 

 .]٥٩:النساء[  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð: لقوله تعاىل
اسمعوا وأطيعـوا، وإن «: خقال رسول اهللا :  قالاوعن أنس بن مالك 

ٌاستعمل عليكم عبد حبيش  .»ٌبيبة، ما أقام فيكم كتاب اهللا كأن رأسه زُ
كانـت بنـو إرسائيـل تـسوسهم «:  قالخ، عن النبي اوعن أيب هريرة 

 .»كثـرُ، وسـتكون خلفـاء ت خلفه نبي، وإنه ال نبـي بعـدياألنبياء، كلام هلك نبي
ُفوا ببيعة األول فاألول، وأعطوهم حقهم، فإن اهللا سائلهم «: ا؟ قالفام تأمرن: قالوا

 .»عام اسرتعاهم
يا رسول اهللا، ال نسألك عن طاعة مـن اتقـى، : قلنا: وعن عدي بن حاتم قال

 .»اتقوا اهللا، واسمعوا وأطيعوا«: فذكر الرش، فقال. ولكن من فعل وفعل
                                                       

فإهنا من حديث آخـر عنـد أمحـد ) ما أقام فيكم كتاب اهللا: (، وليس عنده)٧١٤٢(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
 .من حديث أم احلصني األمحسية وهو حديث صحيح) ٢٥/١٥٦ (»املعجم الكبري« يف ، والطرباين)٤/٧٠(

 .واللفظ له) ١٨٤٢(، ومسلم )٣٤٥٥(أخرجه البخاري  :صحيح) ٢(

، )١٠٦٩ (»السنة«، وابن أيب عاصم يف كتاب )١٧/١٠١ (»املعجم الكبري« أخرجه الطرباين يف : صحيح)٣(
 )].١٠٦٩ (»ظالل اجلنة«[



 

 ١٤٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

مـن أراد بحبوحـة «: خقـال رسـول اهللا :  قالان عمر بن اخلطاب وع
 .»، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعد فعليه باجلامعةاجلنة

السمع والطاعة عـىل املـرء «:  قالخ، عن النبي بوعن عبداهللا بن عمر 
، مـا مل يـؤمر بمعـصية، فـإذا أمـر بمعـصية فـال سـمع وال رهاملسلم فيام أحب وك

 .»طاعة
املقصود من اإلمامة إنام حيصل بالقـدرة والـسلطان فـإذا ( ::قال ابن تيمية 

مـن : ًبويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إماما وهلذا قال أئمـة الـسلف
ُر له قدرة وسلطان يفعل هبام مقصود الوالية فهو من أويل األمر الذين أمـر اهللا صا

ًوامللك ال يصري ملكـا . ٌفاإلمامة ملك وسلطان. بطاعتهم ما مل يأمروا بمعصية اهللا ُ ُ
بموافقة واحد وال اثنني وال أربعـة إال أن تكـون موافقـة هـؤالء تقتـيض موافقـة 

ًغريهم بحيث يصري ملكا بذلك، وه كذا كل أمر يفتقر إىل املعاونة عليه ال حيـصل َ
 .)إال بحصول من يمكنهم التعاون عليه

                                                       
 ).ب ح ح. (اللسان. وسطها: نة بحبوحة اجل)١(

، ١/١٩٧(، واحلـاكم )٢١٦٥(، والرتمـذي )١/٢٦(، وأمحـد )٤٥٥٧( أخرجـه ابـن حبـان :صحيح )٢(
 )].٤٣٠ (»الصحيحة«[، )١٦٥٩ (»األوسط«، والطرباين يف )١٩٨

 ).٧١٤٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(

 ).١/٥٢٧ (»منهاج السنة النبوية« )٤(
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ُسـيكون بعـدي أمـراء «: خقـال رسـول اهللا :  قالـتلوعن أم سـلمة 

، ومن كـره فقـد سـلم، ولكـن مـن ئ، فمن أنكر فقد برُفتعرفون منهم وتنكرون
 .»ال؛ ما أقاموا فيكم الصالة«: أفال ننابذهم بالسيف؟ قال: قالوا. »ريض وتابع

ًيكون بعـدي أئمـة ال هيتـدون «: خقال رسول اهللا :  قالاوعن حذيفة 
ٌ، وسيكون فـيكم رجـال قلـوهبم قلـوب الـشياطني يف هبديي، وال يستنون بسنتي

                                                       
سـتكون أمـراء فتعرفـون : (، وفيـه)١٨٥٤( حديث واحد أخرجه مـسلم  ومها حديثان وليس:صحيح )١(

ال : أفال نقاتلهم؟ قال: قالوا: (ًوفيه أيضا) سيكون بعدي أمراء فتعرفون منهم وتنكرون(بدل ) وتنكرون
واحلديث الثاين عند مسلم ) ال؛ ما أقاموا فيكم الصالة: فال ننابذهم بالسيف؟ قال: قالوا(بدل ) ما صلوا

 ).١٨٥٥(برقم 
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تسمع «: كيف أصنع؟ يا رسول اهللا إن أدركت ذلك؟ قال: قلت:  قال»ٍجثامن إنس
 .»وتطيع لألمري، وإن رضب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع

من أتاكم وأمـركم «: خقال رسول اهللا :  قالاوعن عرفجة األشجعي 
 .»، ويفرق مجاعتكم؛ فاقتلوهٍجل واحد، يريد أن يشق عصاكمٌمجيع عىل ر

ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاويـة، مجـع ابـن عمـر حـشمه : وعن نافع قال
ٌينـصب لكـل غـادر لـواء يـوم «:  يقـولخ اهللا َّسـمعت نبـي: وولده، فقال إين ٍ ُ

ً وإنا قد بايعنا هذا الرجل عىل بيع اهللا ورسوله، وإين ال أعلم غدرا أعظـم .»لقيامةا
ًمن أن يبايع رجل عىل بيع اهللا ورسوله ثم ينصب له القتـال، وإين ال أعلـم أحـدا  ٌ َ

 .ينه بيني وبمنكم خلعه، وال بايع يف هذا األمر إال كانت الفيصل
 

واملبتدع الذي يظن أنه عـىل حـق مثـل اخلـوارج والنواصـب الـذين نـصبوا (
ًالعداوة واحلرب جلامعة املسلمني، فابتدعوا بدعة وكفـروا مـن مل يـوافقهم عليهـا، 

لم فصار بذلك رضرهم عىل املسلمني أعظم من رضر الظلمة الذين يعلمون أن الظ
ٌحمرم، وإن كانت عقوبة أحدهم يف اآلخرة، ألجل التأويل، قد تكون أخـف، لكـن 

 بقتـاهلم وهنـى عـن قتـال األمـراء الظلمـة، وتـواترت عنـه بـذلك خأمر النبـي 
                                                       

 ).وسيكون فيكم رجال(بدل ) وسيقوم فيهم رجال: (وفيه) ١٨٤٧( أخرجه مسلم :صحيح )١(

 ).١٨٥٢( أخرجه مسلم :صحيح )٢(

 ).ف ص ل(اللسان . القطيعة التامة: الفيصل )٣(

 ).٧١١١( أخرجه البخاري :صحيح )٤(



 

 ١٤٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ُحيقـر أحـدكم صـالته مـع صـالهتم، «: ، فقال يف اخلـوارجاألحاديث الصحيحة
، ، وصيامه مع صيامهم، يقـرؤون القـرآن ال جيـاوز حنـاجرهموقراءته مع قراءهتم

 .يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية، أينام لقيتموهم فاقتلوهم
 وقـال .»يقتلـون أهـل اإليـامن، ويـدعون أهـل األوثـان«: وقال يف بعـضهم

: أي. »إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصربوا حتى تلقـوين عـىل احلـوض« :لألنصار
 .فأمرهم بالصرب ومل يأذن هلم يف قتاهلم. ُتلقون من يستأثر عليكم باملال وال ينصفكم

 ويمنعـونكم يكون عليكم بعدي أمراء يأخذون منكم حقهـمس«: ًوقال أيضا
  أدوا إلــيهم حقهــم، وســلوا «: فــام تأمرنــا يــا رســول اهللا؟ قــال:  قــالوا.»حقكــم

 .»اهللا حقكم
ٍ، فإنه من فارق اجلامعة قيد شرب فقد ًمن رأى من أمريه شيئا فليصرب عليه«: وقال

من خرج عن الطاعة وفارق اجلامعـة فـامت «:  وقال.»خلع ربقة اإلسالم من عنقه
                                                       

 ).٥/١٤٩ (»منهاج السنة النبوية«يف  )١(

 .بلفظ آخر) ١٠٦٦(، ومسلم )٣٦١١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 ).أهل اإليامن(بدل ) أهل اإلسالم: (وعندمها) ١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح)٣(

 ).١٠٦١(، ومسلم )٤٣٣٠( أخرجه البخاري :صحيح )٤(

سـيكون (بدل ) إنكم سرتون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا: (، وعنده)٧٠٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )٥(
 ...).أمراءعليكم بعدي 

مـن رأى مـن : (، ولفظ احلديث عنـد البخـاري)١٨٤٩(، ومسلم )٧٠٥٤( أخرجه البخاري :صحيح )٦(
ومل أجـده هبـذا ) ً عليه، فإنه من فارق اجلامعة شربا فامت، إال مات ميتة جاهليـةًأمريه شيئا يكرهه فليصرب
 .اإلسالم رمحه اهللاللفظ الذي أورده شيخ 



 

 ١٤٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًمات ميتة جاهلية ً«.حتبوهنم وحيبـونكم، ويـصلونخيار أئمتكم الذين«:  وقال  
ُعليكم وتصلون عليهم ، ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم 

 .»ال، ما صلوا«: أفال نقاتلهم؟ قال:  قالوا.»ويلعنونكم
 . أحاديث أمثاهلاوهذه األحاديث كلها يف الصحيح إال

فهذا أمره بقتال اخلوارج، وهذا هنيه عن قتال الوالة الظلمة، وهذا مما يستدل به 
ٍعىل أنه ليس كل ظامل باغ جيوز قتاله، ومن أسـباب ذلـك أن الظـامل الـذي يـستأثر : ٍ

َباملال والواليات ال يقاتل يف العادة إال ألجل الدنيا، يقاتلـه النـاس حتـى يعطـيهم 
لمهم، ومل يكن أصـل قتـاهلم ليكـون الـدين كلـه هللا املال والواليات، وحتى ال يظ

ولتكون كلمة اهللا هي العليا، وال كان قتاهلم من جنس قتال املحاربني قطاع الطريق 
ــيهم ــال اهللا تعــاىل ف ــذين ق U T S R Q P O N M L K : ال
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o n m l k j i h ]ُمن قتل دون مالـه فهـو «: ×وقال فيهم . ]املائدة
ُشهيد، ومن قتل دون حرمته  ألن أولئـك معـادون جلميـع النـاس، .»ٌ فهو شـهيدٌ

                                                       
 ).١٨٤٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(

 ).٦/٣٢٨ (»صحيح مسلم برشح النووي«. يدعون: يصلون )٢(

ال، مـا : ُأفـال ننابـذهم بالـسيف؟ فقـال! يا رسول اهللا: قيل: (، وعنده)١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 ....).أفال نقاتلهم؟: قالوا(بدل ) أقاموا فيكم الصالة

، وأمحــد )دون حرمتــه(بــدل ) دون أهلــه: (هبــذا اللفــظ وعنــده) ٤٠٩٥(ه النــسائي  أخرجــ:صــحيح) ٤(
 )].٥٧ص (»أحكام اجلنائز«[، )٣/٢٦٦ (»السنن«، والبيهقي يف )١/١٩٠(



 

 ١٤٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

قتاهلم، ولو قدر أنه ليس كذلك العداوة واحلرب؛ فليسوا ومجيع الناس يعينون عىل 
والة أمر قادرين عىل الفعل واألخذ، بـل هـم بالقتـال يريـدون أن يأخـذوا أمـوال 
الناس ودماءهم، فهم مبتـدئون النـاس بالقتـال، بخـالف والة األمـور؛ فـإهنم ال 

ًيبتدئون بالقتال للرعية، وفرق بني من تقاتله دفعا وبني من تقاتل  .ًه ابتداءٌ
 العادة املعروفة أن اخلروج عـىل والة األمـور يكـون لطلـب مـا يف وباجلملة،

ٌأيدهيم من املال واإلمارة، وهذا قتال عىل الدنيا، وهلذا قال أبو برزة عـن فتنـة ابـن 
هؤالء وهؤالء وهؤالء إنام «: الزبري، وفتنة القراء مع احلجاج، وفتنة مروان بالشام

 .»يقاتلون عىل الدنيا
ٌوأما أهل البدع، كاخلوارج، فهم يريدون إفساد دين الناس، وقتاهلم قتال عىل 
الدين، واملقصود بقتاهلم أن تكون كلمة اهللا هـي العليـا، ويكـون الـدين كلـه هللا، 

 £ ¢ ¡ �:وقـال تعـاىل  .   ه ا) هبذا وهنى عن ذاكخوهلذا أمر النبي 
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وتأمل حكمته تعاىل يف أن جعل ملـوك العبـاد وأمـراءهم ( ::قال ابن القيم 

ووالهتم من جنس أعامهلم؛ بل كأن أعامهلم ظهرت يف صور والهتم وملوكهم، فإن 
استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم 

واخلديعـة فـوالهتم كـذلك، وإن منعـوا حقـوق اهللا ووالهتم، وإن ظهر فيهم املكر 
لدهيم وبخلوا هبا، منعت ملوكهم ووالهتم ما هلـم عنـدهم مـن احلـق وبخلـوا بـام 

                                                       
 ).٧١١٢( انظر األثر بتاممه عند البخاري :صحيح )١(

 ).٥/١٥٢ (»منهاج السنة« )٢(



 

 ١٤٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه مـا ال يـستحقونه يف معـاملتهم أخـذت مـنهم 
امللوك ما ال يستحقونه، ورضبت عليهم املكوس والوظـائف، وكلـام يـستخرجونه 

يف يستخرجه امللوك مـنهم بـالقوة، فعامهلـم ظهـرت يف صـور أعامهلـم، من الضع
 .وليس يف احلكمة اإلهلية أن يوىل عىل األرشار الفجار إال من يكون من جنسهم

 وملا كان الصدر األول خيار القرون وأبرها كانت والهتم كذلك، فلام شابوا
ل هذه األزمان مثل معاويـة شابت هلم الوالة، فحكمة اهللا تأبى أن يوىل علينا يف مث

ًوعمر بن عبد العزيز، فضال عن مثل أيب بكر وعمر؛ بل والتنا عىل قـدرنا، ووالة 
ٌمن قبلنا عىل قدرهم، وكل من األمرين موجب احلكمة ومقتضاها، ومن له فطنـة 
ًإذا سافر بفكره يف هذا الباب رأى احلكمة اإلهلية سائرة يف القضاء والقدر، ظاهرة  ً

 .ًفيه، كام يف اخللق واألمر سواءًوباطنة 
ٍفإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شـيئا مـن أقـضيته وأقـداره عـار عـن احلكمـة  ً

 .)ٌالبالغة؛ بل مجيع أقضيته تعاىل وأقداره واقعة عىل أتم وجوه واحلكمة والصواب
ًواهللا تعاىل قد جرت سنته يف خلقـه بـأن حيـرم الطيبـات رشعـا ( :ًوقال أيضا

 من ظلم وتعدى حدوده وعىص أمره، وأن ييرس للعرسى من بخل بـام ًوقدرا عىل
أمره به فلم يفعله، واستغنى عن طاعته باتباع شهواته وهواه، كام أنه سبحانه ييرس 

 .)لليرسى من أعطى واتقى وصدق

                                                       
ُالشوب )١( ْ  ).ش و ب (»اللسان«. اخللط: ّ

 ).١/٢٥٣ (» دار السعادةمفتاح« )٢(

 ).١/٣٣٧ (»إغاثة اللهفان« )٣(



 

 ١٥٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

:  قلنـا.»الـدين النـصيحة«: خقال رسول اهللا :  قالاوعن متيم الداري 
 .»هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامتهم«: ا رسول اهللا؟ قالملن ي

قـال : ، قـالواخهنانـا كرباؤنـا مـن أصـحاب حممـد :  قالاوعن أنس 
، واتقـوا اهللا ال تـسبوا أمـراءكم، وال تغـشوهم، وال تبغـضوهم«: خرسول اهللا 
 .»ٌ فإن األمر قريبواصربوا،

ًمخس مـن فعـل واحـدة «: خقال رسول اهللا :  قالاوعن معاذ بن جبل  ٌ
ٍمن عاد مريضا، أو خرج مع جنـازة، أو خـرج : ًمنهن كان ضامنا عىل اهللا عز وجل ً

ه، أو قعـد يف بيتـه فـسلم النـاس منـه ًغازيا، أو دخل عىل إمام يريد تعزيره وتوقري
 .»وسلم من الناس

ٍثـالث خـصال ال يغـل «: خقال رسـول اهللا :  قالاوعن زيد بن ثابت 
إخالص العمل هللا، ومناصحة والة األمر، ولزوم اجلامعة، : عليهن قلب مسلم أبدا

 .»فإن دعوهتم حتيط من ورائهم

                                                       
 ).يا رسول اهللا: (وليس عنده) ٥٥( أخرجه مسلم :صحيح )١(

ظـالل «[، )٧٥٢٣ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )١٠١٥ (»الـسنة« أخرجه ابن أيب عاصم يف :إسناده جيد )٢(
 )].١٠١٥ (»اجلنة

 »كـشف األسـتار«، والبـزار )٣٨، ٢٠/٣٧ (»كبـريال«، والطرباين يف )٥/٢٤١( أخرجه أمحد :صحيح )٣(
 )].٣٤٧١ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٠٢١ (»السنة«، وابن أيب عاصم يف )١٦٤٩(

، والـدارمي »٢٦٥٨«، والرتمـذي )٢٣٠(واللفظ لـه، وابـن ماجـه ) ٥/١٨٣( أخرجه أمحد : صحيح )٤(
 ]»املوسوعة احلديثية«[، )٦٧(، وابن حبان )٢٢٨(
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ٍ هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النـصيحة .»مناصحة أئمة املسلمني«: وقوله ً
 . من الغلَيءال جتامع الغل، فهي ضده، فمن نصح األئمة واألمة فقد بر

  ًهـذا أيـضا ممـا يطهـر القلـب مـن الغـل والغـش، . »ولزوم اجلامعـة«: وقوله
نفسه، ويكره هلم ما يكـره فإن صاحبه بلزومه جلامعة املسلمني؛ حيب هلم ما حيب ل

هلا، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويرسه مـا يـرسهم، وهـذا بخـالف مـن انحـاز عـنهم 
واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم هلم، كفعل أهل البدع واخلوارج واملعتزلـة 
ًوغريهم، فإن قلوهبم ممتلئة عليهم غال وغشا؛ جتد أهـل البـدع أبعـد النـاس مـن  ً

انتهـى . )ًألمة، وأشدهم بعدا عن مجاعـة املـسلمنياإلخالص وأغشهم لألئمة وا
 .رمحه اهللاكالمه ي

 
 
--
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 ).١/٧٣ (»مفتاح دار السعادة«: انظر )١(



 

 ١٥٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

p : اآلية، إىل قولهV U T S R]  \  [  Z  Y  X :وقال تعاىل

v u t s r q ]٢٩، ٢٨:الروم[.0 1 : وقال تعاىل / . - , + *

! " # :وقال تعاىل .]١١٩:األنعام[اآلية 2 3 4 5 6 7 8 9 :

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / : وقال تعاىل .]املائدة[ 7 8

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ]وقال تعاىل يف  .]البقرة
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í:اآلية األخرى

̄ ° ± ² ³:وقال .]البقرة[  ® ¬ « ª ]٤٩:املائدة[. 
وهلذا كان من خرج عـن موجـب الكتـاب والـسنة مـن املنـسوبني إىل العلـامء 

اء، وذلـك أن والعباد جيعل من أهل األهواء، كام كان السلف يسموهنم أهل األهـو
كل من مل يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلـم بالـدين ال يكـون إال هبـدى اهللا الـذي 

، ]١١٩:األنعام[ 5  6          7      8  9    :: ، وهلذا قال اهللا تعاىلخبعث به رسوله 
 .]٥٠:القصص[ Å Ä Ã ÂÊ É È Ç Æ : وقال يف موضع آخر

خشية اهللا يف الـرس والعالنيـة، والقـصد يف : ٌثالث منجيات«: خوقال النبي 
ٌشـح مطـاع، : لكـاتٌ، وكلمة احلق يف الغضب والرضا، وثـالث مهالفقر والغنى ٌّ

واحلب والبغض يتبعـه ذوق، عنـد وجـود . »ٌوهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه
                                                       

، بنفس ألفاظ احلديث لكن فيه تقديم وتـأخري، والطـرباين )٧٤٥ (»شعب اإليامن« أخرجه البيهقي يف:حسن )١(
 )].١٨٠٢ (»الصحيحة«[، )٣٢٥(، والقضاعي )٣٩٠، ٢/٣٨٩(، وأبو نعيم )٥٤٥٢ (»األوسط«يف 
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ٌاملحبوب واملبغض، ووجـد وإرادة وغـري ذلـك ، فمـن اتبـع ذلـك بغـري أمـر اهللا  ٌ َ
ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا؛ بل قد يتامدى به األمر إىل أن يتخـذ 

 .إهله هواه
 العبد أن ينظر يف نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغـضه؛ هـل فالواجب عىل

، بحيـث خهو موافق ألمر اهللا ورسوله، وهو هدى اهللا الذي أنزل عىل رسـوله 
ًيكون مأمورا بذلك احلب والبغض، ال يكون متقدما فيه بـني يـدي اهللا ورسـوله،  ً

 .]١:احلجرات[ a b c d e f: فإنه قد قال تعاىل
البدعـة : فقـال يل« ::ويف مناظرة لشيخ اإلسالم مع بعض أهل البـدع، قـال 

هذا حديث موضـوع عـىل رسـول اهللا : ًوروى حديثا يف ذم الزنا، فقلت. مثل الزنا
، والزنا معصية، والبدعة رش من املعصية، كام قال سـفيان صىل اهللا تعاىل عليه وسلم

ُ إبليس من املعصية، فإن املعصية يتاب منها، والبدعـة ال البدعة أحب إىل(: الثوري
: ّمماذا تتوبوهنم؟ قال: فقلت. ّنحن نتوب الناس: وكان قد قال بعضهم. )ُيتاب منها

حاهلم قبل تتويبكم خري مـن حـاهلم : فقلت. من قطع الطريق والرسقة ونحو ذلك
يـه، ويرجـون رمحـة اهللا، ًبعد تتويبكم، فإهنم كانوا فساقا، يعتقدون حتريم ما هم عل

ويتوبون إليه، أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالني مرشكني خارجني عن 
 .رشيعة اإلسالم، حيبون ما يبغضه اهللا، ويبغضون ما حيبه اهللا

                                                       
 ).٢/٢٢٣( لشيخ اإلسالم »االستقامة«: انظر )١(
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 .وبينت أن هذه البدع التي هم وغريهم عليها رش من املعايص
 مـا روى البخـاري يف أما املعايص فمثـل: -ًخماطبا لألمري واحلارضين-قلت 

ًأن رجال كان يدعى محارا، وكان يرشب اخلمر(:  عن عمر بن اخلطاب»صحيحه« ُ ً ،
ٌ جلـده احلـد، فلعنـه رجـل خُ، وكان كلام أيت به النبي خُوكان يضحك النبي 

ال تلعنـه «: خفقال النبي ! خنبي لعنه اهللا، ما أكثر ما يؤتى به إىل ال: مرة، وقال
 .»فإنه حيب اهللا ورسوله

فهذا رجل كثري الرشب للخمر، ومع هذا فلام كان صـحيح االعتقـاد، : قلت
 . بذلك، وهنى عن لعنهصىل اهللا تعاىل عليه وسلمحيب اهللا ورسوله، شهد له النبي 

 عـن عـيل بـن أيب طالـب، وأيب »الصحيحني«أخرجا يف وأما املبتدع؛ فمثل ما 
أن النبي صىل اهللا تعـاىل «: سعيد اخلدري وغريمها، دخل حديث بعضهم يف بعض

 اجلبني، كث اللحية، حملـوق الـرأس، عليه وسلم كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ
خيرج «: فقال النبي صىل اهللا تعاىل عليه وسلم! بني عينيه أثر السجود، وقال ما قال

، وصـيامه مـع صـيامهم، ٌ هذا قوم حيقر أحدكم صالته مع صالهتمضئضئمن 
                                                       

 كـان اسـمه عبـداهللا، وكـان خًأن رجال عىل عهد النبـي : (بلفظ) ٦٧٨٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(
ُيلقب محارا، وكان يضحك رسول اهللا  ُ ً َ ً قد جلده يف الرشاب، فأيت به يوما فـأمر بـه خ، وكان النبي خِ

فـواهللا مـا ال تلعنـوه، «: خفقـال النبـي ! اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟: فجلد، فقال رجل من القوم
 ).»ُعلمت إنه حيب اهللا ورسوله

 ).٨/٦٨ (»فتح الباري«. أنه يرتفع عىل ما حوله: ناتئ اجلبني، من النتوء، أي )٢(

 ).٨/٦٩ (»فتح الباري«. النسل والعقب: الضئضئ )٣(
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، يمرقون من اإلسالم كـام وقراءته مع قراءهتم، يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم
لـو يعلـم «:  ويف رواية.»ٍكتهم ألقتلنهم قتل عاديمرق السهم من الرمية، لئن أدر

 :ويف روايـة. » لنكلوا عـن العمـلخالذين يقاتلوهنم ماذا هلم عىل لسان حممد 
 .»رش قتىل حتت أديم السامء، خري قتىل من قتلوه«

ع كثرة صالهتم وصيامهم وقراءهتم وما هم عليه مـن العبـادة فهؤالء م: قلت
والزهادة، أمر النبي صىل اهللا تعاىل عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم عيل بن أيب طالـب 
ومن معه من أصحاب النبي صىل اهللا تعاىل عليه وسلم، وذلك خلروجهم عن سنة 

 .)النبي ورشيعته
ًاهللا ال يقبل من املبتدع عمـال، وأن أن :  وفيه دليل ملا اشتهر عن السلف:قلت

 . االتباع متعلق باأللوهية، كام تقدم يف القاعدتني األوليني
ًأن اهلوى ما خالط شيئا إال أفـسده، فـإن وقـع يف العلـم أخرجـه إىل (واعلم 

البدعة والضاللة، وصار صاحبه من مجلة أهل األهواء، وإن وقع يف الزهد أخرج 
                                                       

، )١٠٦٤(، ومــسلم )٧٤٣٢، ٦٩٣٣، ٦١٦٣، ٣٦١٠، ٤٣٥١، ٣٣٤٤( أخرجــه البخــاري :صــحيح )١(
) وقراءتـه مـع قـراءهتم: ( ومجلة،ً واحداًام ابن تيمية رمحه اهللا بينهم وجعلهم حديثوقد مجع شيخ اإلسال

 .ًليست موجودة يف كتب احلديث وخصوصا الصحيحني

ُلو يعلم اجليش الذين يصيبوهنم، ما قيض هلم عىل لسان نبـيهم : (بلفظ) ١٠٦٦( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
ُ، التكلوا عن العملخ َّ.(... 

، )٢/١٦٣(، واحلاكم )٥/٢٥٦(، وأمحد )١٧٦(، وابن ماجه )٣٠٠٠( أخرجه الرتمذي :إسناده حسن )٣(
 )].٣٤٨٥ (»هداية الرواة«[ 

 ).١١/٤٧٢ (»جمموع الفتاوى«:  انظر)٤(
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 الـسنة، وإن وقـع يف احلكـم أخـرج صـاحبه إىل الظلـم صاحبه إىل الرياء وخمالفة
وصده عن احلق، وإن وقع يف القسمة خرجت عن قسمة العدل إىل قسمة اجلـور، 
وإن وقع يف الوالية والعزل أخرج صاحبه إىل خيانـة اهللا واملـسلمني؛ حيـث يـويل 
هبواه ويعزل هبواه، وإن وقع يف العبادة خرجت عن أن تكـون طاعـة وقربـة، فـام 

 .)ًارن شيئا إال أفسدهق
 :إن الغلو داء خطري، ورش مستطري له آثار قبيحة، منها

 إنه جير إىل الرشك باهللا، وذلك كالغلو يف األشخاص فإنه يفيض إىل عبادهتم مـن -١
دون اهللا، كام حصل لقوم نوح ملا غلوا يف الصاحلني، وكام حصل للنـصارى ملـا 

بور من هـذه األمـة ملـا غلـوا يف األوليـاء غلوا يف املسيح، وكام حصل لعباد الق
ًوالصاحلني فأصبحت قبورهم أوثانا تعبد من دون اهللا يف كثري من البالد، حتى 

 !آل األمر إىل أن من أنكر ذلك يعد من الغالة الذين يكفرون املسلمني
 إنه حيمل عىل تكفري املسلمني وسفك دمائهم، كام حصل للخوارج مـن هـذه -٢

ا خيارها كعثامن بـن عفـان وعـيل بـن أيب طالـب وكثـري مـن األمة حتى قتلو
 .خصحابة رسول اهللا 

 إنه حيمل عىل اخلروج عىل ويل أمر املسلمني وشق عصا الطاعة وتفريق كلمـة -٣
املسلمني، كام حصل وحيصل من اخلوارج عىل مدار التاريخ، وقد أمـر النبـي 

                                                       
 . البن القيم)١/٤٧٤ (»روضة املحبني« )١(



 

 ١٥٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ٍ عىل واحد منكم ٌمن جاءكم وأمركم مجيع«:  بقتل من يفعل ذلك يف قولهخ
 .»ً مجاعتكم فاقتلوه كائنا من كانيريد تفريق

ًباعتبـار ذلـك تـساهال يف الـدين -ِّ إنه يزهد يف السنة والوسـطية واالعتـدال -٤
 .خوا عمل النبي ُّ كام يف قصة الثالثة الذين تقال-والعبادة

واهللا ال يغفر اهللا «: ه حيمل عىل التقنيط من رمحة اهللا، كام حصل من الذي قال إن-٥
 .»!لفالن

 إنه يسبب االنقطاع عن العمل الصالح، وقد حيمل عىل الزيغ واالنسالخ مـن -٦
الدين، فإن النفس تضعف مع شدة العمل، وقـد تعجـز أو متـل مـن العمـل 

 ُفإن املنبـت«: -فيام روي عنه-  عن املتشدد يف الدينخفترتكه؛ وهلذا قال 
ًال أرضا قطع وال ظهرا أبقى ً«وقد رأينا من هذه النامذج يف وقتنا احلارض . 

                                                       
َإنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر: (، بلفظ)١٨٥٢( أخرجه مسلم :صحيح )١( ََ  هذه األمة، َ

ًوهي مجيع فارضبوه بالسيف، كائنا من كان ِ.( 

 ).٥٠٦٣ (»صحيح البخاري«انظر القصة يف ) ٢(

 ).٢٦٢١( أخرجه مسلم :صحيح )٣(

ُجهد دابته حتى أعيت، وهو يقال ملن يبالغ يف طلـب الـيشء ويفـرط حتـى ربـام : َّانبت الرجل يف السري )٤(
 ).ب ت ت(الوسيط . ّيفوته عىل نفسه

، )١١٤٧(، والقـضاعي )٣/١٨ (»السنن«، والبيهقي يف )٧٤ (»كشف األستار« أخرجه البزار :ضعيف) ٥(
 )].٢٠٢٢ (»ضعيف اجلامع«[
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يـا رسـول اهللا، :  فقـالخجاء رجل إىل رسول اهللا :  قالبعن ابن عمر 

ِاعبد اهللا وال ترشك به شـيئا، وأقـم الـصالة، وآت الزكـاة«: قال. أوصني ، وصـم ً
 .»وعليك بالعالنية، وإياك والرسرمضان، وحج البيت واعتمر، واسمع وأطع، 

ٌال تزال طائفة من أمتي ظـاهرين عـىل «:  قالخ عن النبي اوعن ثوبان 
 .» يأيت أمر اهللا وهم كذلكاحلق، ال يرضهم من خذهلم حتى

ًيت قوما يتناجون يف دينهم دون العامة، إذا رأ«: :وقال عمر بن عبد العزيز 
 .»فاعلم أهنم عىل تأسيس ضاللة

                                                       
ظـالل «[، )٣٩٧٥ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )١٠٧٠ (»الـسنة« أخرجه ابن أيب عاصم يف :إسناده جيد )١(

 )].١٠٧٠ (»اجلنة

 ).١٩٢٠( أخرجه مسلم :صحيح )٢(

 ).٣١٥(رمي أخرجه الدا )٣(
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 .]٢٨:الكهف[ اآلية / .
ُهل تنرصون وترزقـون «:  قالخ، عن النبي اوعن سعد بن أيب وقاص  ُ

 .» بضعفائكمإال
ُباب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إىل «: قال اإلمام البخاري ُ ُ َ ُْ

ُ فاكتبـه، فـإين خفـت خانظر ما كان مـن حـديث رسـول اهللا : ٍأيب بكر بن حزم ِّ ُ ُ
 ولتفـشوا العلـم ،خ وذهاب العلامء، وال تقبل إال حديث النبي دروس العلم

ًولتجلسوا حتى يعلم من ال يعلم، فإن العلم ال هيلك حتى يكون رسا ُ ِ َ َ ُ ََ َّْ َ َ ُ«. 
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 ١٦٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 T: فاشرتط للتمكني واألمن حتقيق التوحيد وموافقة رشعه، وقوله تعاىل

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a]٤١:احلج[. 
فاخلالفة الراشدة ال يمكن وقوعها يف املسلمني إال بمـنهج اخلالفـة الراشـدة 

قال رسـول اهللا :  قالااألوىل، القائم عىل املنهج النبوي، عن النعامن بن بشري 
، ثم يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون«: خ

 عىل منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شـاء أن ٌتكون خالفة
ًيرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شـاء اهللا  ً ُ

ًجربيا، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعهـا إذا شـاء ًأن يرفعها، ثم تكون ملكا 
 .»، ثم سكت عىل منهاج النبوةٌأن يرفعها، ثم تكون خالفة
أن التمكني يف األرض إنام يكون بالعلم النافع والعمل : هذه القاعدة معناها

 J K L M N O P Q R:الصالح، وهذا مأخوذ من قول اهللا تعاىل

TS U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 
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 .ااحلديث حذيفة بن اليامن 
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اإليامن والعمل الـصالح، واإليـامن يتـضمن العلـم، ألنـه ال يمكـن اإليـامن 
اإليـامن والعمـل . ]٥٥:النـور[ A B @ ? < = >الصحيح إال بعلم، 

ــه ــادة اهللا ال رشيــك ل ــور[ ] W X Y Z:الــصالح، وعب واألمــر . ]٥٥:الن
 املنكر، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، هذه أسـباب التمكـني باملعروف والنهي عن

يف األرض، فيجب عىل املسلمني أن حيققوا هذه األمور حتى يتحقق هلم وعـد اهللا 
 .ًعز وجل، فإذا نقصوا شيئا من هذه األمور نقص التمكني، أو زال

خالفـة، ثـم :  يف هـذا احلـديثخوتعاقب األدوار التي ذكرها رسـول اهللا 
 ثم خالفة، ثم كذا، تعاقب هذه األدوار لتغري أحوال الناس، فـإذا صـلحوا ملك،

وحققوا هذه األمور حتقق هلم اخلري واألمـن واالسـتقرار، والتمكـني يف األرض، 
ًوإذا فقدوا هذه األمور فقـدوا التمكـني هنائيـا، وإذا نقـصوا هـذه األمـور نقـص 

 وجــد الــسبب وجــد متكيــنهم يف األرض؛ ألن اجلــزاء مــن جــنس العمــل، وإذا
َّاملسبب، وإذا فقد السبب فقد املسبب، أو إذا نقص السبب نقـص املـسبب، هـذه  َّ

 .حكمة اهللا سبحانه وتعاىل
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 .]١٠٤:ل عمرانآ[ p o n m l k j i h g f:لقول اهللا تعاىل
ًمـن رأى مـنكم منكـرا «:  قـالخ، عن النبـي اوعن أيب سعيد اخلدري 
 .»، فإن مل يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف اإليامن فبلسانهفليغريه بيده، فإن مل يستطع

إن النــاس إذا رأوا املنكــر وال «:  قــالخ، عــن النبــي اوعــن أيب بكــر 
 .» أن يعمهم اهللا بعقابهيغريونه أوشك

 }:وقوله. ]١١:إبـراهيم[ : 9 8 7 6 5 4 3 2: وقول اهللا تعاىل

 .]١١٦:النحل[ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |
ٌإن اهللا تعاىل رفيـق حيـب «:  قالخ، عن النبي اوعند عبد اهللا بن املغفل 

 .»الرفق، ويعطي عليه ما ال يعطي عىل العنف
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صحيح «[، )١٢٨(، وأبو يعىل )٣٠٥(، وابن حبان )٤٠٠٥(، وابن تيمية )١/٥( أخرجه أمحد :صحيح )٢(
 )].١٩٧٤ (»اجلامع

 )].١٧٧١ (»صحيح اجلامع«[، )٢٥٩٣(، ومسلم )٤٨٠٧( أخرجه أبو داود :صحيح )٣(



 

 ١٦٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹:وقول اهللا تعاىل
̧  º ¹ « ¼:وقوله تعاىل .]لقامن[ ¶ µ  ́³ ]له وقو .]١٣٧:األعراف

Ä : وقوله تعاىل .]الروم[ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò: تعاىل

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ]وقوله تعاىل. ]٨٨:هود:z y x w 
y x :وقوله تعاىل .]٧٧:النساء[  Z ] \ [̂  _Y X:وقوله تعاىل. ]١٦:التغابن[

ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z ]٨:املائدة[. 
ُيـدرأ ُفيقتنع باخلري اليسري إذا مل حيصل الكثري، و( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

الرش الكبري بالرش اليسري، واهللا تعاىل بعث الرسل بتحـصيل املـصالح وتكميلهـا، 
 .) دعا اخللق بغاية اإلمكانخوتعطيل املفاسد وتقليلها، والنبي 

 حيتـاج إىل رشوط -من الدعوة الواجبة وغريهـا-والقيام بالواجبات ( :وقال
ً، أن يكون عاملا بام يأمر به عاملا بام يقام هبا، ينبغي ملن أمر باملعروف وهنى عن املنكر ً

ًينهى عنه، رفيقا فيام يأمر به رفيقا فيام ينهى عنه، حليام فيام يأمر به حليام فـيام ينهـى  ً ً ً
ًعنه، فالعلم قبل األمر، والرفق عند األمر، واحللم بعد األمر، فإن مل يكـن عاملـا مل 

ًف ما ليس له به علم، وإن كان عاملاْيكن له أن يق ً ومل يكـن رفيقـا كـان كالطبيـب ُ
الذي ال رفق فيه فيغلظ عىل املريض، فال يقبل منـه، وكـاملؤدب الغلـيظ الـذي ال 

 ¡ � ~ { | } x y z:يقبل منه الولد، وقد قال تعاىل ملوسـى وهـارون
ُى؛ فال بد أن يؤذى يف العادة فعليه أن يصرب وحيلم، كام قال ثم إذا أمر أو هن. ]٤٤:طه[ َ

 .]لقامن[ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¹:تعاىل
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 وقد أمر اهللا نبيه بالصرب عىل أذى املرشكني يف غري موضع، وهو إمام اآلمرين 
ًر، فإن اإلنسان عليه أوال أن يكون أمـره هللا، وقـصده باملعروف والناهني عن املنك

طاعة اهللا فيام أمر به، وهو حيب صالح املأمور، وإن فعل ذلك لطلـب الرياسـة يف 
نفسه ولطائفته وتنقيص غريه، كان ذلك محية ال يقبله اهللا، وكذلك إذا فعـل ذلـك 

أذوي أو نـسب ًلطلب السمعة والرياء، كان عمله حابطا، ثم إذا رد عليه ذلـك أو 
إىل أنه خمطئ وغرضه فاسد، طلبت نفسه االنتصار لنفسه وأتـاه الـشيطان، فكـان 
ًمبدأ عمله هللا ثم صار له هوى يطلب به أن ينترص عىل من آذاه، وربام اعتدى عـىل 
ذلك املؤذي، وهكذا يصيب أصحاب املقاالت املختلفة إذا كان كل مـنهم يعتقـد 

ًن أكثرهم قد صـار هلـم يف ذلـك هـوى أن ينتـرص أن احلق معه وأنه عىل السنة، فإ
جاهه أو رياسته وما نسب إليهم، ال يقصدون أن تكون كلمة اهللا هي العليـا، وأن 
ًيكون الدين كله هللا؛ بل يغضبون عىل من خالفهم، وإن كـان جمتهـدا معـذورا، ال  ً
ًيغضب اهللا عليه، ويرضون عمن كان يوافقهم وإن كان جاهال سيئ القصد، ليس 
ٍله علم وال حسن قصد، فيفيض هـذا إىل أن حيمـدوا مـن مل حيمـده اهللا ورسـوله، 
ويذموا من مل يذمه اهللا ورسوله، وتصري مواالهتم ومعاداهتم عىل أهواء أنفسهم ال 
: عىل دين اهللا ورسوله، وهذا حال الكفار الذين ال يطلبون إال أهواءهم، ويقولون

ىل مــواالة اهللا ورســوله، ومعــاداة اهللا ال ينظــرون إ! هــذا صــديقنا، وهــذا عــدونا
 ¨ § ¦ ¥: ورسوله، ومن هنا تنشأ الفتن بني النـاس، قـال اهللا تعـاىل

© ª « ¬ ® ]فإن مل يكن الدين كله هللا كانت فتنة. ]٣٩:األنفال. 



 

 ١٦٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

داة هللا، والعبـادة وأصل الدين أن يكون احلب والبغض هللا، واملواالة هللا واملعا
هللا واالستعانة باهللا، واخلوف من اهللا، والرجاء باهللا، واإلعطاء هللا واملنع هللا، وهـذا 

الذي أمـره أمـر اهللا، وهنيـه هنـي اهللا، ومعاداتـه  خإنام يكون بمتابعة رسول اهللا 
 .معاداة اهللا، وطاعته طاعة اهللا، ومعصيته معصية اهللا

، فال يستحرض ما هللا ورسـوله يف ذلـك وصاحب اهلوى يعميه اهلوى ويصمه
وال يطلبه، وال يرىض لرىض اهللا ورسوله، وال يغضب لغضب اهللا ورسـوله؛ بـل 
يرىض إذا حصل ما يرضاه هبواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له هبواه، ويكـون 

أن ما يرىض له ويغضب له هـو الـسنة وهـو احلـق وهـو : مع ذلك معه شبهة دين
ذي معه هو احلق املحض دين اإلسالم، ومل يكـن قـصده أن الدين، فإذا قدر أن ال

يكون الدين كله هللا، أو أن تكون كلمة اهللا هـي العليـا؛ بـل قـصد احلميـة لنفـسه 
ًوطائفته، أو الرياء، أو أن يعظم أو يثنى عليه، أو فعـل ذلـك شـجاعة وطبعـا، أو  ً َُّ

ًلغرض من الدنيا مل يكن هللا ومل يكن جماهـدا يف سـبيل اهللا،  فكيـف إذا كـان الـذي ٍ
يدعي احلق والسنة هو كنظريه معه حق وباطل وسنة وبدعة، ومـع خـصمه حـق 

ًوهذا حال املختلفني الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكفـر ! وباطل وسنة وبدعة
ًبعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا، وهلذا قال تعاىل فـيهم ً :\ ] ^ _ ` 

a b c d e f hg i j k l m n o p q r s t u v w 

x y ]البينة[(. 
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َ فال يرضون إال بام يعطونه وال يغضبون قوم ال يقومون إال يف أهواء نفوسهم،
َإال ملا حيرمونه، فإذا أعطي أحده م ما يشتهيه من الشهوات احلالل أو احلـرام؛ زال ُ

ًغضبه وحصل رضاه، وصار األمر الذي كان عنـده منكـرا، ينهـى عنـه ويعاقـب 
ًعليه، ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنـه، وصـار فـاعال لـه ورشيكـا فيـه،  ًً

ًومعاونا عليه ومعاديا ملن ينهى عنه وينكر عليه ً. 
نسان ويسمع من ذلك مـا ال حيـصيه إال اهللا، يرى اإل: ٌوهذا غالب يف بني آدم

ًأن اإلنسان ظلوم جهول، فلذلك ال يعدل؛ بل ربام كان ظاملـا يف احلـالني، : وسببه
ًيرى قوما ينكرون عىل املتـويل ظلمـه لرعيتـه واعتـداءه علـيهم، فـريىض أولئـك 
ًاملنكرون ببعض اليشء من منصب أو مال، فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحـواهلم 

 . ن يسكتوا عن اإلنكار عليهأ
  وكـذلك تــراهم ينكـرون عــىل مـن يــرشب اخلمـر ويــزين ويـسمع املالهــي 
ُحتى يدخلوا أحدهم معهم يف ذلك، أو يرضوه ببعض ذلك، فرتاه حينئذ قد صار 

 .ًعونا هلم
وهؤالء قد يعودون بإنكارهم إىل أقبح مـن احلـال التـي كـانوا عليهـا، وقـد 

 .أو نظريهيعودون إىل ما هو دون ذلك 
 يكونون يف ذلك خملصني هللا مصلحني فـيام وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة

عملوه، ويستقيم هلم ذلك حتى يصربوا عىل ما أوذوا، فهـؤالء هـم الـذين آمنـوا 
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وعملوا الصاحلات، وهم من خري أمة أخرجت للناس، يأمرون باملعروف وينهون 
 .عن املنكر ويؤمنون باهللا
 وهم غالب املؤمنني، فمـن فيـه ديـن ولـه شـهوة ذا وهذاوقوم جيتمع فيهم ه

 .جتتمع يف قلوهبم إرادة الطاعة وإرادة املعصية، وربام غلب هذا تارة وهذا تارة
. أمـارة، ومطمئنـة، ولوامـة: األنفـس ثـالث: كام قيلوهذه القسمة الثالثية، 

 أهـل َّفاألولون هم أهل األنفس األمارة التي تأمرهم بالـسوء، واألوسـطون هـم
 > :; 9 8 7 6 54 3 2 1: النفوس املطمئنة التـي قيـل فيهـا

= ?> @ A ]َّواآلخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الـذنب . ]الفجر
ًثم تلوم عليه، وتتلون تارة كذا وتارة كـذا، أو ختلـط عمـال صـاحلا وآخـر سـيئا،  ً ً

 W: رجى أن يتوب عليهم إذا اعرتفوا بذنوهبم، كام قـال اهللا تعـاىلوهؤالء ي

X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i]التوبة[(. 
وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الرش والعدوان، فقـد (: :وقال 

فة ويسكت آخرون عن األمـر والنهـي، فيكـون ذلـك مـن يذنب الرجل أو الطائ
ًذنوهبم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوهبم، فيحصل 
ًالتفرق واالختالف والرش، وهذا من أعظـم الفـتن والـرشور قـديام وحـديثا؛ إذ  ً
، ٍاإلنسان ظلوم جهول، والظلم واجلهل أنواع، فيكون ظلم األول وجهله من نوع

                                                       
 ).٢/٢٤٩ (»االستقامة« )١(



 

 ١٦٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ٍوظلم كل من الثاين والثالث وجهلهام مـن نـوع آخـر وآخـر، ومـن تـدبر الفـتن 
الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بني أمراء األمة وعلامئها ومن دخـل يف 

 .)ذلك من ملوكها ومشاخيها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها
ألمر بـاملعروف والنهـي وهذه القاعدة من أصول أهل السنة واجلامعة، وهي ا

كـل طاعـة . كـل معـصية: واملراد باملنكر. كل طاعة: عن املنكر، واملراد باملعروف
مرشوعة فهي معروف؛ ألن العقول تعرفها، والفطر تقبلها، وأما املنكر فهو كل ما 
هنى اهللا عنه، كل معصية؛ ألن الفطر والعقول تنكرها وال تقبلها، واملـراد العقـول 

طر السليمة، ال الفطر املنحرفة، أو العقول املنحرفة، وإال فقد يكـون السليمة والف
هناك فطر تقبل الرش، وعقول تقبل الرش، لكن نقـول هـذه منحرفـة ليـست عـىل 
َّأصلها ومغرية، هذا هو املعروف املمكن، وقد أمر اهللا باملعروف، وهنى عن املنكر، 

ملعروف وينهـاهم  أنـه يـأمرهم بـاخووصف املؤمنني بذلك، ووصف الرسول 
ــــر، ــــن املنك  a b c d e f g h i j kع

فهم يأمرون بكل طاعة وبكل خري، وينهون عن كل معـصية وكـل رش، . ]٧١:التوبـة[
 .ولكن عىل ما توجبه الرشيعة

 فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر عند أهل السنة واجلامعـة جيـب أن يكـون
عىل ما توجبه الرشيعة، ال عىل طريقة املبتدعة من املعتزلة واخلوارج الذين يسمون 
ًخروجهم عىل والة األمور وشق عصا الطاعة، أمرا باملعروف وهنيـا عـن املنكـر،  ً

 .هذا هو األمر باملنكر نفسه والنهي عن املعروف
                                                       

 ).٢/٢٤١ (»االستقامة« )١(



 

 ١٦٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

مـن «: خواآلمر باملعروف والناهي عن املنكر بحسب االستطاعة، كـام قـال 
. »، فـإن مل يـستطع فبقلبـه فبلـسانهًرأى منكم منكرا فليغريه بيده، فـإن مل يـستطع

 وقـدرة يغـري ًبحسب اإلمكان، ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، فالذي عنـده سـلطة
املنكر بيده، فويل األمر له سلطة، ونواب ويل األمـر، ورجـال احلـسبة هلـم سـلطة، 
ُفبحسب ما أعطوا ومنحوا من الصالحيات يغـريون باليـد، وصـاحب البيـت لـه  ُ

مروا أوالدكم بالـصالة لـسبع، وارضبـوهم «: خسلطة عىل بيته، يغري باليد، قال 
 فصاحب البيت، له سلطة عىل مـن يف بيتـه، يـؤدهبم ويـرضهبم إذا .»عليها لعرش

: وا واستحقوا الرضب، والزوج له سلطة عىل زوجته يرضهبا، قـال اهللا تعـاىلأأخط
 .فهذا له سلطة. ]٣٤:النساء[ 8 9 : ; > = < ?

ليس له سلطة، وهو يقدر عىل البيان، يعرف احلالل واحلرام، ويميـز أما الذي 
بني هذا وهذا، يتكلم وينصح ويبني للناس ما يقعون فيه، وإن كان األمـر خيـتص 
ًبفرد فإنه يناصحه رسا، وإن كان األمـر عامـا، واملخالفـة عامـة، فإنـه ينكـر عـىل  ً

ًاجلميع إنكارا عاما، ولكن ال خيصص أشخاصا ويـسميهم ً  كـان خ؛ ألن النبـي ً
ِّ وال خيصص؛ ألن التخصيص يلزم منه .»ٍما بال أقوام يفعلون كذا وكذا«: يقول

: َّمفاسد، ويلزم منه نفرة الشخص الذي خيصص أمام الناس، لكن يعمم، ويقـول
 .ما بال أقوام فعلوا كذا، هداهم اهللا، أو نحو ذلك

                                                       
 ).٤٩( أخرجه مسلم :صحيح )١(

، والـدارقطني )٢/٢٢٩ (»الـسنن«والبيهقـي يف ) ٤٩٥(، وأبـو داود )٢/١٨٧( أخرجه أمحد :صحيح )٢(
 )].٢٤٧ (»إرواء الغليل«[، )٨٧٦(

 ).يفعلون(بدل ) قالوا: (، وعنده)١٤٠١( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ١٧٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

هري والتعيري والتحريش، والكالم يف املجالس عن فالن وغريه، وأهنم أما التش
يعملون كذا، هذا ال يأيت بخري، بل هذا من إشاعة الفاحشة، فالنـاس مـا سـمعوا 

فالن فعل كـذا، واملحـل الفـالين فيـه : عن هذا اليشء وأنت تنرشه عليهم، تقول
املنـافقني واألرشار، كذا، فالناس ما سمعوا عن هذه األمور، هذه األمـور تفـرح 

 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó:واهللا جل وعال يقول

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ]فليس من إنكار املنكر إشاعته عىل الناس، خاصـة . ]النـور
ني، هذا أمـر ال جيـوز، عىل من مل يسمع به، وتنبيه املنافقني الذين يرتبصون باملسلم

 .ًوال يزيد املنكر إال منكرا، لكن يعالج املنكر بالعالج النافع، العالج املناسب
ال السلطة وال اللـسان، فعليـك أن تنكـر املنكـر : فإذا مل تستطع هذا وال ذاك

ًبقلبك، ال ترىض باملنكر، بل تكون مبغضا له، ومبتعدا عنه، ألن اإلنكار ما يسقط  ً
ف اإليامن أن يعلم اهللا من قلبك أنك مبغض هلذا املنكر، وأنك لو كان ًأبدا، وأضع

لك قدرة لعملت عىل إزالته، ولكنك ال تقدر، فهـذا يكفـي منـك، ال يكلـف اهللا 
 .ًنفسا إال وسعها، واهللا تعاىل أعلم

منهج األمر باملعروف والنهي  أثابك اهللا، كالم شيخ اإلسالم واضح يف :قلت
 :عن املنكر، وهو

ً يكون اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر عامال بـذلك يف نفـسه ويف أهلـه، ً:الأو
 .]البقرة[ � ~ { | } t u v w x y z: قال تعاىل

 { | } n o p q r ts u v w x y z:وقـــال تعـــاىل
 ً.فيبدأ بنفسه أوال. ]الصف[



 

 ١٧١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 أن خيلص النية هللا، ال يكون قصده من األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر، :ًثانيا
حتصيل رياسة، أو حتصيل مال وراتب، أو مطمع دنيوي، أو حتصيل مدح من 
الناس، فإن هذا ال خري فيه، كيف يأمر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر وهـذا 

 .ب أن يكون قصده هللا عز وجلهذا مقصد دين، ال، جي! قصده؟
 أن يكون قصده انتصار احلق ال انتصار نفسه، وأن يكون قـصده نـرش اخلـري، :ًثالثا

نه إذا أوذي أو ناله رضر أونفع الناس، ما يكون قصده االنتصار لنفسه، بحيث 
ينتقم لنفسه، ال، هو ما جاء يريد نرص نفسه، بل جاء يريد نـرص الـدين، ونـرش 

ناس، فإن أصابه يشء فليصرب عىل ذلك، وال يطالـب باالنتـصار اخلري، ونفع ال
 .]١٧:لقامن[ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: لنفسه، قال تعاىل

 األمر ]٣:العرص[. -. ]العرص[1 0 / . -: وقال تعاىل
 عىل ما يـصيبهم مـن جـراء ]العـرص[ 1 0 / باملعروف والنهي عن املنكر،

ذلك، فيكون قصده نرش اخلري، ونفـع النـاس، وعالمـة هـذا أنـه إذا أصـابه يشء 
صرب، ألنه ما جاء يريد االنتصار لنفسه، إنام جاء يريد نـرش اخلـري، ونفـع النـاس، 

 .فهذه مقومات األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 

 :ًأنه ما ييئس إذا أمر وهنى ومل ير له أثرا؛ وذلك ألمرين
 .أنه برئت ذمته: ًأوال

أنه ينتظر من اهللا حصول النتائج، ولو يف املستقبل، ولو فـيام بعـد، قـال : ًوثانيا
ـــاىل  3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !:تع

 .]١٦٤:األعراف[ 6 5 4



 

 ١٧٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 ملا جاءه ملك اجلبال يف مرجعه مـن الطـائف واسـتأذنه أن يطبـق خفالنبي 
ال، بـل أسـتأين «: خاألخشبني عىل أهل مكة الذين أخرجوه وضايقوه، قال لـه 

فلـم ييـئس عليـه . »ً من يعبده ال يرشك به شـيئاهبم، لعل اهللا خيرج من أصالهبم
 . ذلكخالصالة والسالم، بل انتظر الفرج من اهللا عز وجل،  وقد حتقق له 

فهذه مقومات األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر باختـصار، واهللا أعلـم، 
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
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 .]اإلرساء[ ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8
ٍلـوال أن قومـك حـديثو عهـد «:  قـالخأن رسـول اهللا : لوعن عائشة 

 يف سبيل اهللا، وجلعلت باهبا بـاألرض، ألنفقت كنز الكعبة) أو قال بكفر (بجاهلية
ْوألدخلت فيها من احلجر ِ«. 

                                                       
بل أرجو أن خيـرج اهللا مـن أصـالهبم : (وعندمها) ١٧٩٥(ومسلم ) ٣٢٣١( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).ً، ال يرشك به شيئامن يعبد اهللا وحده

 ).١٣٣٣( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ١٧٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ال «: أال تقتلهم؟ قـال: خويف قصة املنافقني من حديث جابر، ملا قيل للنبي 
 .»ًيتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه

عني بني معروف ومنكر، بحيث ال وعىل هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جام
ًيفرقون بينهام؛ بل إمـا أن يفعلومهـا مجيعـا أو يرتكومهـا مجيعـا، مل جيـز أن يـؤمروا  ً

ٍبمعروف وال أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر ُ: 
ُفإذا كان املعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من املنكر، ومل ينـه عـن  ُ

؛ بل يكون النهي حينئـذ مـن بـاب الـصد ٍمنكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه
 .، وزوال فعل احلسناتخعن سبيل اهللا والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله 

وإن كان املنكر أغلب؛ هني عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعـروف، 
ًويكون األمر بذلك املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أمـرا بمنكـر وسـعيا يف  ً

 . ورسولهمعصية اهللا
 .ُوإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان مل يؤمر هبام ومل ينه عنهام

ٌفتارة يصلح األمر وتارة يصلح النهي، وتارة ال يصلح ال أمر وال هني، حيث  ً
 .وذلك يف األمور املعينة الواقعةكان املنكر واملعروف متالزمني، 

ُ فيؤمر باملعروف مطلقا وينهى عوأما من جهة النوع ًن املنكر مطلقا، ويف الفاعـل ً
ُالواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، وحيمد حممودها ويـذم 

                                                       
 ).٢٥٨٤(، ومسلم )٤٩٠٥(أخرجه البخاري  :صحيح )١(



 

 ١٧٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ٍمذممومها، بحيث ال يتضمن األمر بمعروف فوات معـروف أكـرب منـه، أو حـصول  ٍ
ٍمنكر فوقه، وال يتضمن النهي عن املنكر حصول ما هو أنكر منه، أو فوات معـروف 

ذا اشتبه األمر استثبت املؤمن حتى يتبني له احلق، فال يقدم عىل الطاعـة أرجح منه، وإ
ُإال بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فرتك األمر الواجب معصية، وفعل ما هني عنه  ٌ ً ٍ ٍ

 .ٌمن األمر معصية، وهذا باب واسع، وال حول وال قوة إال باهللا
ّ لعبـد اهللا بـن أيبخومن هذا الباب إقرار النبي   وأمثالـه مـن أئمـة النفـاق ُ

ٌوالفجور، ملا هلم مـن األعـوان، فإزالـة منكـره بنـوع مـن عقابـه مـستلزمة إزالـة  ٍ  
ًبغضب قومه ومحيتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن حممدا : ٍمعروف أكرب من ذلك

 .يقتل أصحابه
فـيام إذا تعارضـت املـصالح واملفاسـد، : ٌ داخل يف القاعدة العامةومجاع ذلك

نات والسيئات، أو تزامحت؛ فإنه جيب ترجيح الراجح منها فيام إذا ازدمحت واحلس
املصالح واملفاسد، أو تعارضت املصالح واملفاسد، فـإن األمـر والنهـي وإن كـان 
ًمتضمنا حتصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظـر يف املعـارض لـه؛ فـإن كـان الـذي 

ًورا به، بل يكـون حمرمـا يفوت من املصالح أو حيصل من املفاسد أكثر؛ مل يكن مأم ً
لكن اعتبار مقـادير املـصالح واملفاسـد هـو إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، 

 فمتى قـدر اإلنـسان عـىل اتبـاع النـصوص مل يعـدل عنهـا، وإال بميزان الرشيعة،
ًاجتهد رأيه ملعرفة األشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبـريا هبـا 

 .)اموبداللتها عىل األحك
                                                       

 ).٢/٢١٧ (»االستقامة« )١(



 

 ١٧٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
ويكون بالقلب، والدعوة، واحلجـة، والبيـان، والـرأي، والتـدبري، والبـدن، 
واملال، فيجب بغاية ما يمكنه، وجهاد الكفار ابتداء بالـسنان لـه رشوط ال يـصح 

 :منهاًويكون مرشوعا إال هبا، 
 عـن خ أن يكون القصد منه والدافع له إعالء كلمة اهللا، فقد سـئل النبـي ً:الأو

ًالرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محيـة، ويقاتـل ريـاء؛ أي ذلـك يف سـبيل اهللا؟  ً ً
 .»من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سـبيل اهللا«: خفقال رسول اهللا 

أمرت أن أقاتل النـاس «: ×وقال . اأخرجاه من حديث أيب موسى 
فقد عصم مني ماله ونفسه . ال إله إال اهللا: فمن قال. ال إله إال اهللا: حتى يقولوا

 .اديث أيب هريرة  أخرجاه من ح.»إال بحقه، وحسابه عىل اهللا
1 2 3 : ظهور العلم النافع والعمل الصالح بني املـسلمني، قـال تعـاىلً:ثانيا

فاشرتط . ]التوبة[ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?
 .لظهور املسلمني عىل غريهم وجود العلم النافع والعمل الصالح

                                                       
 ).١٩٠٤(، ومسلم )١٢٣(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 .واللفظ له) ٢٠(، ومسلم )١٣٣٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ١٧٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ٌعمـل صـالح قبـل القتـال: ٌبـاب« :»يحهصـح«قال البخاري يف  وقـال أبـو . ٌ
 .»إنام تقاتلون بأعاملكم: الدرداء
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: العسكري الذي يرهب الكفار، وذلك حسب اإلمكان، قال تعاىل اإلعداد :ًثالثا
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وذلك أنه تعاىل هنى املؤمنني يف مكـة عـن االنتـصار باليـد، وأمـرهم بـالعفو 
والصفح، لئال يكون انتصارهم ذريعة إىل وقوع ما هو أعظم مفسدة مـن مفـسدة 
ٌاإلغضاء واحتامل الضيم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة عـىل  َّ

 .مصلحة االنتصار واملقابلة
 ) ' & % $ # " !: امع املسلمني عىل إمام يقودهم، قال تعاىلاجت: ًرابعا
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 ).٦/٣١ (»البخاري مع الفتح«) ١٣( باب )١(



 

 ١٧٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ُاإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى«: × وقال ٌ  اهللا وعـدل ُ
 .ا من حديث أيب هريرة .»ًفإن له بذلك أجرا، وإن قال بغريه فإن عليه منه

فإن مل يكن هلم مجاعة وال : قلت. »تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«: ×قال و
ٍفاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتـى يـدركك «: إمام؟ قال

 . من حديث حذيفة.»املوت وأنت عىل ذلك
مـن حـديث أيب  »جروإن اهللا ليؤيـد هـذا الـدين بالرجـل الفـا« :×وقوله 

 .هريرة
 فإن حكمه خيتلف باختالف الظـروف املحيطـة بـه، وذلـك وأما جهاد الدفع

بالنظر إىل تزاحم املفاسد، فإن كانت مفاسد ترك القتال أعظم وجب، وإن كانـت 
 } w x y z: املفاسد بالقتال أعظم مل جيب؛ بـل قـد حيـرم، قـال تعـاىل

وهذا إذا مل . ]التغابن[ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |
يستنفر اإلمام الناس، وإال فيجب، وإن عدم اإلمام اجتمـع أهـل العلـم والـرأي 

 .والتدبري ودعوا املسلمني لألصلح وعليهم تنصيب إمام هلم
 هي قوة البدن، فقد يكـون الرجـل قـوي البـدن ضـعيف والشجاعة ليست(

القلب، وإنام هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مـداره عـىل قـوة البـدن وصـنعته 
                                                       

 ).٢٩٥٧(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 ).١٨٤٧(، ومسلم )٧٠٨٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 ).١١١(، ومسلم )٣٠٦٢(لبخاري أخرجه ا :صحيح )٣(



 

 ١٧٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

للقتال، وعىل قوة القلب وخربته به، واملحمود منهام مـا كـان بعلـم ومعرفـة دون 
القـوي التهور الذي ال يفكر صاحبه وال يميز بني املحمود واملذموم، وهلـذا كـان 

الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغـضب؛ حتـى يفعـل مـا يـصلح دون مـا ال 
 .)يصلح، فأما املغلوب حني غضبه فليس هو بشجاع وال شديد

 
 

 
¦ § ¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª : اهللا تعاىل
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ًإن ابتالء املؤمنني بغلبة عدوهم هلم وقهرهم وكرسهم هلم أحيانا فيـه حكمـة 

 :عظيمة، ال يعلمها عىل التفصيل إال اهللا عز وجل
وانكسارهم له وافتقارهم إليه، وسـؤاله  استخراج عبوديتهم وذهلم هللا :فمنها

ِنرصهم عىل أعدائهم، ولو كانوا دائام منصورين قاهرين غـالبني لبطـروا وأرشوا،  َ ً
ًولو كانوا دائام مقهورين مغلوبني منصورا عليهم عدوهم ملا قامت للـدين قائمـة،  ً
وال كانت للحق دولة، فاقتضت حكمة أحكم احلاكمني أن رصفهـم بـني غلـبهم 

ُوكوهنم مغلوبني تارة، فإذا غلبوا ترضعوا إىل رهبم وأنابوا إليه، وخضعوا لـه تارة 
                                                       

 ).٢٧٢، ٢/٢٧١ (»االستقامة«: انظر )١(



 

 ١٧٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

وانكرسوا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره، وأمروا باملعروف وهنـوا 
 .عن املنكر، وجاهدوا عدوه ونرصوا أولياءه

يس ً أهنم لو كانوا دائام منصورين غالبني قاهرين لـدخل معهـم مـن لـ:ومنها
، فإنه إنام ينضاف إىل من له الغلبة والعزة، ولـو خقصده الدين ومتابعة الرسول 

ًكانوا مقهورين مغلوبني دائام مل يدخل معهم أحـد، فاقتـضت احلكمـة اإلهليـة أن 
كانت هلم الدولة تارة، وعليهم تارة، فيتميز بذلك بني من يريد اهللا ورسوله ومـن 

 .ليس له مراد إال الدنيا واجلاه
 أنه سبحانه حيب من عباده تكميل عبوديتهم عىل الرساء والرضاء، ويف :منهاو

حال العافية والبالء، ويف حال إدالتهم واإلدالة عليهم، فلله سبحانه عىل العباد يف 
 احلالني عبودية بمقتىض تلك احلـال، ال حتـصل إال هبـا، وال يـستقيم القلـب كال

ر والـربد، واجلـوع والعطـش، والتعـب بدوهنا، كـام ال تـستقيم األبـدان إال بـاحل
والنصب، وأضدادها، فتلك املحـن والباليـا رشط يف حـصول الكـامل اإلنـساين 

 .واالستقامة املطلوبة منه، ووجود امللزوم بدون الزمه ممتنع
أن امتحاهنم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم وخيلصهم وهيذهبم، كام : ومنها

} | { ~ � ¡ : ُ املؤمنني يوم أحدقال تعاىل يف حكمة إدالة الكفار عىل
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 ١٨٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ُفذكر سبحانه أنواعا من احلكم التي ألجلهـا أديـل علـيهم الكفـار،  بعـد أن ً
ُثبتهم وقواهم وبرشهم بأهنم األعلون، بام أعطوا من اإليامن، وسالهم بـأهنم وإن 

هم القـرح يف عداوتـه َءمسهم القرح يف طاعته وطاعـة رسـوله؛ فقـد مـس أعـدا
ًوعداوة رسوله، ثم أخربهم أنه سبحانه بحكمته جيعـل األيـام دوال بـني النـاس، 

اآلجال، ثـم أخـربهم أنـه فعـل ذلـك ًفيصيب كال منهم نصيبه منها، كاألرزاق و
ليعلم املؤمنني منهم، وهو سبحانه بكل يشء عليم، قبل كونه وبعد كونـه، ولكنـه 
ًأراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين، فيعلم إيامهنم واقعا، ثم أخـرب أنـه حيـب أن 
يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عاليـة عنـد اهللا ومنزلـة رفيعـة ال تنـال إال 

يف سبيله، فلوال إدالة العدو مل حتصل درجة الشهادة التـي هـي مـن أحـب بالقتل 
: األشياء إليه وأنفعها للعبد، ثـم أخـرب سـبحانه أنـه يريـد متحـيص املـؤمنني، أي

ُختليصهم من ذنوهبم، بالتوبة والرجوع إليه، واستغفاره من الذنوب التي أديل هبا 
ين، ببغــيهم وطغيــاهنم علــيهم العــدو، وأنــه مــع ذلــك يريــد أن يمحــق الكــافر

  وعدواهنم إذا انترصوا، ثـم أنكـر علـيهم حـسباهنم وظـنهم دخـول اجلنـة بغـري 
  جهاد وال صرب، وأن حكمتـه تـأبى ذلـك، فـال يـدخلوهنا إال باجلهـاد والـصرب، 
  ًولو كانوا دائام منصورين غالبني ملا جاهدهم أحد، وملا ابتلـوا بـام يـصربون عليـه 

   حكمــه يف نــرصة عــدوهم علــيهم وإدالتــه يف مــن أذى أعــدائهم، فهــذه بعــض
 .)بعض األحيان

                                                       
 ).٢/١٩١ (»إغاثة اللهفان« )١(



 

 ١٨١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

وأما الغلبة فإن اهللا تعاىل قد يديل الكافرين عىل املؤمنني تارة، كام يديل (
 مع عدوهم، لكن خاملؤمنني عىل الكافرين، كام كان يكون ألصحاب النبي 

 ? < = > ; : 9 8 7 6 5: العاقبة للمتقني، فإن اهللا يقول

ًوإذا كان يف املسلمني ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم، كان . ]غافر[ @ ٌ
ًذلك بسبب ذنوهبم وخطاياهم، إما لتفريطهم يف أداء الواجبات باطنا وظاهرا،  ً

ًوإما لعدواهنم بتعدي احلدود باطنا وظاهرا، قال اهللا تعاىل ً :u v w x y 

z { | } ~ � ¡ ¢ ]وقال تعاىل، ]١٥٥:آل عمران :Ï 
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وقد نبه القرآن العظيم إىل حل ثالث مشكالت هي من أعظم ما يعانيه العـامل 

 :ًيف مجيع املعمورة ممن ينتمي إىل اإلسالم؛ تنبيها هبا عىل غريها
 

ُدنيا يف العدد والعدد عن مقاومـة الكفـار، وقـد هي ضعف املسلمني يف أقطار ال
هدى القرآن العظيم إىل حل هذه املـشكلة بـأقوم الطـرق وأعـدهلا، فبـني أن عـالج 
الضعف عن مقاومة الكفار إنام هو بصدق التوجه إىل اهللا تعاىل وإفراده بالتعلق، وقوة 

 كان من حزبه عىل اإليامن به والتوكل عليه، ألن اهللا قوي عزيز، قاهر لكل يشء، فمن
                                                       

 ).١١/٦٤٥ (»جمموع الفتاوى« )١(



 

 ١٨٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

احلقيقة ال يمكن أن يغلبه الكفار، ولو بلغوا من القوة مـا بلغـوا، فمـن األدلـة املبينـة 
أن الكفار ملا رضبوا عىل املسلمني ذلك احلصار العـسكري العظـيم يف غـزوة : لذلك

̂ _ : األحزاب، املذكور يف قوله تعـاىل  ] \ [ Z Y X W V U

l k j i h g fe d c b a ̀ ]حزاباأل[. 
كان عالج ذلك هو ما ذكرنا فانظر شدة هذا احلصار العـسكري وقـوة أثـره يف 
ًاملسلمني، مع أن مجيع أهل األرض يف ذلك الوقت مقاطعوهم سياسـة واقتـصادا، 

ا األمر العظيم، وحلوا به هـذه فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العالج الذي قابلوا به هذ
Õ Ô Ó : املشكلة العظمى، هو ما بينه جل وعـال يف سـورة األحـزاب بقولـه

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ]األحزاب[. 
ًبه وتوكال عليه، هو ًفهذا اإليامن الكامل وهذا التسليم العظيم هللا جل وعال، ثقة 

: سبب حل هذه املشكلة العظمى، وقد رصح القرآن بنتيجة هذا العالج بقوله تعاىل
 \ [Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H
 lk j i h g f e d c b a  ̀_  ̂]

w v u t s r q p o n mz y x  ]األحزاب[. 
نوا يظنونـه وال حيـسبون أهنـم اوهذا الذي نرصهم اهللا به عىل عـدوهم مـا كـ

 A B C D E @ ? <:  املالئكة والـريح، قـال تعـاىل:ينرصون به؛ وهو

F G H I J K L M ]٩:األحزاب[. 
وملا علم جل وعال من أهل بيعـة الرضـوان اإلخـالص الكامـل، ونـوه عـن 

 a b c d ` _ ^: إخالصهم باالسم املبهم الذي هو املوصول يف قوله



 

 ١٨٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

e f g h i j k ]امن واإلخـالص؛ كـان مـن من اإلي: أي.  ]١٨:الفتح
 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ±: نتائج ذلك ما ذكره اهللا جل وعال يف قوله

¾ ¿ À Á ]الفتح[. 
فرصح جل وعال يف هذه اآليـة بـأهنم مل يقـدروا عليهـا، وأن اهللا جـل وعـال 

 .قوة إيامهنم وشدة إخالصهمأحاط هبا فأقدرهم عليها، وذلك من نتائج 
 

هي تسليط الكفـار عـىل املـؤمنني بالقتـل واجلـراح وأنـواع اإليـذاء، مـع أن 
 والكفار عىل الباطل، وهذه املشكلة استشكلها أصحاب النبي ،املسلمني عىل احلق

، فأفتى اهللا جل وعال فيها وبني السبب يف ذلك بفتوى ساموية تـتىل يف كتابـه، خ
 خُل وعال، وذلك أنه ملا وقع ما وقع باملسلمني يوم أحد، فقتل عم رسول اهللا ج

ًوابن عمته ومثل هبام، وقتـل غريمهـا مـن املهـاجرين، وقتـل سـبعون رجـال مـن  ُ ُ ُ
 استـشكل خه، وشـج تـ وشـقت شـفته وكـرست رباعيخُاألنصار، وجـرح 

هـم عـىل كيف ينال منـا املـرشكون ونحـن عـىل احلـق و: املسلمون ذلك، وقالوا
 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û: فأنزل اهللا قولـه تعـاىل! الباطل؟

Ü Ý ]١٦٥:آل عمران[. وقوله تعاىل :Ý Ü Û Ú Ù ]فيـه إمجـال . ]١٦٥:آل عمـران
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 ١٨٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ففي هذه الفتوى الساموية بيان واضح بأن سبب تسليط الكفار عـىل املـسلمني 
، وإرادة بعـضهم الـدنيا خلمني وتنازعهم يف األمر وعصياهنم أمره هو فشل املس

 .، ومن عرف أصل الداء عرف الدواء، كام ال خيفىخًمقدما هلا عىل أمر الرسول 
 

هي اختالف القلوب الذي هو أعظم األسـباب يف القـضاء عـىل كيـان األمـة 
! " : ولـة، كـام قـال تعـاىلاإلسالمية؛ الستلزامه الفشل، وذهاب القوة والد

ــال[ # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ــع . ]األنف ــرتى املجتم ف
اإلسالمي اليوم يف أقطار الدنيا يـضمر بعـضهم لـبعض العـداوة والبغـضاء، وإن 

تنطـوي عليـه ًجامل بعضهم بعضا، فإنه ال خيفـى عـىل أحـد أهنـا جماملـة، وأن مـا 
الضامئر خمالف لذلك، وقد بني تعاىل يف سورة احلـرش أن سـبب هـذا الـداء الـذي 

̈ © ª: عمت بـه البلـوى إنـام هـو ضـعف العقـل، قـال تعـاىل  § 
̄ ° ± ²: ثم ذكر العلة لكون قلوهبم شتى بقوله. ]١٤:احلرش[  . ]احلرش[ ¬ ® 

قل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك احلقائق، ومتييز وال شك أن داء ضعف الع
احلق من الباطل، والنافع من الضار، واحلسن مـن القبـيح، ال دواء لـه إال إنارتـه 
ًبنور الوحي، ألن نور الوحي حييا به من كان ميتا، وييضء الطريق للمتمـسك بـه، 

ًفرييه احلق حقا والباطل باطال، والنافع نافعا والضار ضارا، قـال ً  g h:  تعـاىلً

i j k l m n o p q ]١٢٢:األنعام[. 
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:  غـداة العقبـة وهـو عـىل ناقتـهخقال رسـول اهللا : بوقال ابن عباس 
َّ فلقطت له سبع حصيات هن حىص اخلذف فجعـل ينفـضهن يف .»ُالقط يل حىص«

أهيا الناس، إياكم والغلـو يف الـدين؛ «: قالثم . »أمثال هؤالء فارموا«: كفه ويقول
 . رواه اإلمام أمحد والنسائي.» الغلو يف الدينفإنه أهلك من كان قبلكم

ال تشددوا عـىل أنفـسكم فيـشدد اهللا «: خقال رسول اهللا : اوقال أنس 
   عىل أنفسهم فشدد اهللا عليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع شددواًعليكم، فإن قوما 

                                                       
 »الـسنن«، والبيهقـي يف )٣٠٥٧(، والنـسائي )١/٢١٥(، وأمحـد )٣٠٢٩( أخرجه ابن ماجه :صحيح )١(

 )].٢٤٧٣ (»صحيح ابن ماجه«). [٣٨٦٠(، وابن حبان )٢٨٦٧ (، وابن خزيمة)٥/١٢٧(



 

 ١٨٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 
  

 .»]٢٧:احلديد[ c d e f g والديارات
خـرب  عن التشديد يف الدين، وذلك بالزيادة عىل املـرشوع، وأخفنهى النبي 

: أن تشديد العبد عىل نفسه هو السبب لتشديد اهللا عليه؛ إما بالقـدر وإمـا بالـرشع
: وبالقـدر. فالتشديد بالرشع كام يشدد عىل نفسه بالنذر الثقيـل فيلزمـه الوفـاء بـه

كفعل أهل الوسواس، فـإهنم شـددوا عـىل أنفـسهم فـشدد علـيهم القـدر حتـى 
 .استحكم ذلك وصار صفة الزمة هلم

: اُ الفقه االقتصاد يف الدين واالعتصام بالسنة، قال أيب بن كعـب فالفقه كل
 والـسنة ذكـر اهللا عـز وجـل ٍعليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبـد عـىل الـسبيل(

 عـن الـشجرة َّفاقشعر جلده من خشية اهللا تعاىل، إال حتاتت عنه خطاياه كـام يتحـات
ٌاليابسة ورقها، وإن اقتصادا يف سبيل وسنة خري من اجتهاد يف خالف سـبيل وسـنة،  ٍ ٍ ً

 .)ًفاحرصوا إذا كانت أعاملكم اقتصادا أن تكون عىل منهاج األنبياء وسنتهم

                                                       
، )٣٦٩٤(، وأبـو يعـىل )٣٠٧٨ (»األوسط«واللفظ له، والطرباين يف ) ٤٩٠٤( أخرجه أبو داود :حسن )١(

 )].٣١٢٤ (»الصحيحة«[، )٣٨٨٤ (»الشعب«والبيهقي يف 

 ).١٠٩٦ (»هدالز«، وأمحد يف )١/٣١٨(، وأبو نعيم )١٢/٤٢٣(أخرجه ابن أيب شيبة  )٢(

 ).١/١٣٢( »إغاثة اللهفان« )٣(



 

 ١٨٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 
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  أخرجـاه مـن حـديث . »ًمن يـرد اهللا بـه خـريا يفقهـه يف الـدين«: ×وقال 
 .امعاوية 

 

 بألفاظ الكتاب والسنة بـأن يعرفـوا لغـة خ معرفة ما أراد اهللا ورسوله :أحدمها
 .القرآن التي هبا نزل

 معرفة ما قاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر علـامء املـسلمني يف :واآلخر
 ملا خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما خمعاين تلك األلفاظ، فإن الرسول 

لفاظ، وكانت معرفة الصحابة ملعاين القرآن أكمل مـن حفظهـم أراد بتلك األ
ّحلروفه، وقد بلغوا تلك املعاين إىل التابعني أعظم مما بلغوا حروفه، فإن املعاين 

                                                       
 ).١٠٣٧(، ومسلم )٧١(أخرجه البخاري  :صحيح )١(



 

 ١٨٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

العامة التي حيتاج إليها عموم املسلمني، مثل معنى التوحيد، ومعنـى الواحـد 
عرفون ما أحب واألحد، واإليامن واإلسالم، ونحو ذلك كان مجيع الصحابة ي

 من معرفته، وال حيفظ القرآن كله إال القليل منهم، وإن كان خاهللا ورسوله 
 .)كل يشء من القرآن حيفظه منهم أهل التواتر

، فخرجوا عـىل أمـة حممـد ًإن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم(: قال مالك
وكتـب أبـو موسـى (: قـال. )هم، ولو ابتغوا العلم حلجزهم عن ذلـكبأسياف خ

فكتـب إليـه . إنه قرأ القرآن عندنا عـدد كـذا وكـذا: األشعري إىل عمر بن اخلطاب
إنـه قـد قـرأ : فلام كان يف العام الثاين كتب إليه. )أن افرض هلم من بيت املال(: عمر

أن احمهـم مـن الـديوان، : مـرألكثر من ذلك، فكتب إليه ع. القرآن عندنا عدد كثري
فإين أخاف من أن يرسع الناس يف القرآن أن يتفقهـوا يف الـدين فيتـأولوه عـىل غـري 

 .)تأويله
ال جيـاوز «: × وهذا ما وقع فيه اخلـوارج، وبـه يظهـر معنـى قولـه :قلت

 .»حناجرهم

                                                       
 ).١٧/٣٥٣ (»جمموع الفتاوى« )١(

 ).١/١١٩ (»مفتاح دار السعادة« )٢(

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ١٨٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ¿ ¾ ½: قــال تعــاىل
أخرجاه مـن حـديث . »ٍال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر«: ×وقال . ]األنفال[

 .ال بن سعد سه
كيف يقبض العلم؟ وكتب عمـر بـن عبـدالعزيز : باب« :قال اإلمام البخاري

 فاكتبه، فـإين خفـت خانظر ما كان من حديث رسول اهللا «: إىل أيب بكر بن حزم
، ولتفـشوا العلـم خدروس العلم وذهاب العلامء، وال تقبل إال حـديث النبـي 

َولتجلسوا حتى يعلم من ال يعلم، فإن ال َّ  .»ًعلم ال هيلك حتى يكون رساُ
فإن الـسنة حـصن اهللا احلـصني الـذي مـن دخلـه كـان مـن ( :قال ابن القيم

اآلمنني، وبابه األعظم الذي من دخله كان إليه من الواصـلني، تقـوم بأهلهـا وإن 
قعدت هبم أعامهلم، ويسعى نورها بني أيـدهيم إذا طفئـت ألهـل البـدع والنفـاق 

م املبيضة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعـة، قـال أنوارهم، وأهل السنة ه
                                                       

 ).١٠٩٨(، ومسلم )١٩٥٧(أخرجه البخاري  :صحيح )١(

 ).١/٢٥٦) (كيف يقبض العلم؟: باب(، )٣٤ (»الفتحالبخاري مع « )٢(



 

 ١٩٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

تبيض وجـوه أهـل «: قال ابن عباس. ]١٠٦:آل عمـران[ » ª © ¨ §: تعاىل
وهي احلياة والنور اللـذان . »السنة واالئتالف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق

 g h i j k l m n o: اىلهبام سعادة العبد وهداه وفوزه، قال تعـ

p q r s t u v w x ]واخلـارجون عـن طاعـة الرسـل . ]١٢٢:األنعام
ظلمـة الطبـع، : صلوات اهللا وسالمه عليهم ومتابعتهم يتقلبون يف عـرش ظلـامت

وظلمة اجلهل، وظلمة اهلوى، وظلمة القول، وظلمـة العمـل، وظلمـة املـدخل، 
لمة القرب، وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار، فالظلمة الزمـة وظلمة املخرج، وظ
 .)هلم يف دورهم الثالثة

ــاىل ــال تع  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¹: ق

É Ê ]فقسم الناس إىل مستجيبني للرسول، ومتبع هواه، فمن تـرك . ]٥٠:القصص
 .جابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إىل خالفها فقد اتبع هواهاست

 J K L M N O P Q R S T U V W X: وقـال تعــاىل

Y Z [ \ ] ]وهذا الرصاط املستقيم الذي وصانا باتباعه هـو . ]األنعام
ىل اهللا تعـاىل عليـه وآلـه وسـلم وأصـحابه، الرصاط الذي كان عليه رسول اهللا ص

وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل اجلائرة، وإن قاله من قاله، لكـن 
ًاجلور قد يكون جورا عظيام عن الرصاط، وقد يكون يسريا، وبني ذلك مراتـب ال  ًً
ًحيصيها إال اهللا، وهذا كالطريق احليس؛ فإن السالك قد يعـدل عنـه وجيـور جـورا 

                                                       
 ).٩ص (»اجتامع اجليوش اإلسالمية« )١(



 

 ١٩١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًاحشا، وقد جيور دون ذلك، فامليزان الـذي يعـرف بـه االسـتقامة عـىل الطريـق ف
 وأصحابه عليـه، واجلـائر عنـه إمـا مفـرط خواجلور عنه هو ما كان رسول اهللا 

ظامل، أو جمتهد متأول، أو مقلد جاهل، فمنهم املستحق للعقوبـة، ومـنهم املغفـور 
ًله، ومنهم املأجور أجرا واحدا، بحسب نياهتم ومق اصدهم واجتهادهم يف طاعـة ً

 .)اهللا تعاىل ورسوله أو تفريطهم
وهذا سبب ظهور البدع يف كـل أمـة، وهـو خفـاء سـنن ( :قال شيخ اإلسالم

 .االعتصام بالسنة نجاة: املرسلني فيهم، وبذلك يقع اهلالك، وهلذا كانوا يقولون
. لـك السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن ختلف عنها ه::قال مالك 

وهذا حق؛ فإن سفينة نوح إنام ركبها مـن صـدق املرسـلني واتـبعهم، وإن مـن مل 
يركبها فقد كذب املرسلني، واتباع السنة هو اتباع الرسالة التـي جـاءت مـن عنـد 
ًاهللا، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، واملتخلف عـن اتبـاع  ً

 .» وركوب السفينة معه×ح الرسالة بمنزلة املتخلف عن اتباع نو
متييز السنة من البدعة؛ إذ السنة ما أمر : لكن أعظم املهم يف هذا الباب وغريه(

ُبه الشارع، والبدعة ما مل يرشعه من الدين، فـإن هـذا البـاب كثـر فيـه اضـطراب 
الناس يف األصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقـه هـو الـسنة وطريـق 

فيقوم من ذلك من الـرش !  ثم إنه حيكم عىل خمالفه بحكم املبتدعخمالفه هو البدعة،
 .)ما ال حيصيه إال اهللا

                                                       
 ).١/١٣١ (»إغاثة اللهفان« )١(

 ).٤/١٣٧ (»جمموع الفتاوى« )٢(

 ).١/١٣ (»االستقامة« )٣(



 

 ١٩٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
 درء املفاسـد، املعـروف عنـد :األول: أهنم يقررون أن مقاصد الرشيعة ثالثـة

 األصـول  جلب املصالح، املعروف عند أهـل:والثاينأهل األصول بالرضوريات 
 اجلري عىل مكارم األخالق وحماسـن العـادات، املعـروف :والثالث. باحلاجيات

وكل هـذه املـصالح الـثالث هـدى ؛ عند أهل األصول بالتحسينيات والتتميامت
 .فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدهلا

 :تة أشياء الرضوريات التي هي درء املفاسد، إنام درؤها عن س:املقصد األول
وقد جاء القرآن باملحافظة عليه بأقوم الطرق وأعـدهلا، كـام قـال الدين، : األوىل

ـــاىل ـــرة[ M L K J I H G F: تع ـــال. ]١٩٣:البق ـــة األنف : ويف آي
® ¬ « ª ]١٦:تحالف[ + , -: وقال تعاىل. ]٣٩:األنفال[. 

ــال  ــه إال اهللا«: خوق ــشهدوا أن ال إل ــى ي ــاس حت ــل الن ــرت أن أقات . »ُأم
  إىل غري ذلك مـن األدلـة الدالـة.»من بدل دينه فاقتلوه«: خوقال . احلديث

 .عىل املحافظة عىل الدين
                                                       

 ).٢١(، ومسلم )٢٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).٣٠١٧( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ١٩٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

وقد جـاء القـرآن باملحافظـة عليهـا بـأقوم الطـرق وأعـدهلا، النفس، : والثانية
: ًولذلك أوجب القصاص؛ درءا للمفسدة عـن األنفـس، كـام قـال تعـاىل

ــــال. ]١٧٩:البقــــرة[ © ¨ § ¦ ¥ ¤  _ ^ [ \: وق

 .]٣٣:اإلرساء[ m n o p q r s: وقال .]١٧٨:البقرة[ `
وقد جاء القرآن باملحافظة عليـه بـأقوم الطـرق وأعـدهلا، قـال العقل، : الثالثة

إىل . - , + * ( ) ' & % $ # " !: تعـــــاىل
 .]٩١، ٩٠:املائدة[ C D E F: قوله

ٌكل مسكر حرام«: خوقال  ٍ«.مـا أسـكر كثـريه فقليلـه حـرام«:  وقال«. 
 .ً حد الشارب؛ درءا للمفسدة عن العقلخوللمحافظة عىل العقل أوجب 

 وقد جاء القرآن باملحافظة عليه بأقوم الطـرق وأعـدهلا، ولـذلك النسب،: ةالرابع
حرم الزنا وأوجب فيه احلد الرادع، وأوجب العدة عىل النـساء عنـد املفارقـة 
ًبطالق أو موت؛ لئال خيتلط ماء رجل بامء آخر يف رحـم امـرأة؛ حمافظـة عـىل  ٍ

ــاىل ــال تع ــساب، ق ̀ c b a: األن  _ ̂  ] \ [ Z ]٣٢:اإلرساء[ .
 .]٢:النور[ + , - . / 0 1 2: ونحو ذلك من اآليات، وقال تعاىل

 H I J K: ًوقال تعاىل يف إجياب العـدة؛ حفظـا لألنـساب

L ]وقـــال. ]٢٢٨:البقـــرة :! " # $ % & ' ( ) * 
                                                       

 .بيان أن كل مسكر مخر: باب) ٧: (يف كتاب األرشبة) ١٧٣٣(، ومسلم )٤٣٤٣(خاري أخرجه الب :صحيح )١(

) ٣٣٩٣(، وابـن ماجـه )٥٦٠٧(،والنـسائي )١٨٦٥(، والرتمـذي )٣٦٨١( أخرجه أبو داود :صحيح )٢(
 )].٥٥٣٠ (»صحيح اجلامع«[



 

 ١٩٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

وألجل املحافظة عىل النسب منع سقي زرع الرجـل بـامء غـريه؛ فمنـع . ]٢٣٤:البقرة[
 .]٤:الطالق[ À Á ¿ ¾ ½ ¼: نكاح احلامل حتى تضع، قال تعاىل

حافظة عليه بأقوم الطرق وأعدهلا، فنهى وقد جاء القرآن باملالعرض، : اخلامسة
ْاملسلم عن أن يتكلم يف أخيه بام يؤذيه، وأوجب عليه إن رمـاه بفريـة حـد  ِ ِ

 .القذف ثامنني جلدة
وقبح جل وعال غيبة املسلم غايـة . ]١٢:احلجـرات[ 2 1 0 /: قال تعاىل
 .]١٢:احلجرات[ ; : 9 8 7 6 5 4: التقبيح بقوله
 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â: وقـــــال

ã ä ]احلجرات[. 
 a b c d e f g ` _ ^ [ \: وقال يف إجياب حد القـاذف

h i j k l m n o qp r s ]٥، ٤:النور[. 
وقد جاء القرآن باملحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدهلا، ولذلك املال، : السادسة

منع أخذه بغري حق رشعي، وأوجب عىل السارق حد الرسقة، وهـو قطـع 
 @ ? < = > ; : 9: اليد، كام سيأيت، قال تعاىل

A B C D E F G ]٢٩:النساء[. 
 k l m n o p q r s t u v w: وقـــال تعـــاىل

x y z { |    ]١٨٨:البقرة[. 
ــال ــدة[ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /: وق ــل . ]٣٨:املائ وك

ًذلك حمافظة عىل املال ودرءا للمفسدة عنه ً. 



 

 ١٩٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

جلب املصالح، وقد جـاء القـرآن بجلـب املـصالح بـأقوم الطـرق : املقصد الثاين
 8: وأعدهلا، ففتح األبواب جللب املـصالح يف مجيـع امليـادين، قـال تعـاىل

9 : ; < = > ? @ A ]١٠:اجلمعة[. 
ـــال ـــرة[ C D E F G H I J: وق ـــال. ]١٩٨:البق : وق

J K L M N O P Q ]ــل ــال. ]٢٠:املزم  A B C D E F: وق

G ]الكريم بإباحة املصالح املتبادلة بني أفـراد وألجل هذا جاء الرشع. ]٢٩:النساء 
املجتمع عـىل الوجـه املـرشوع، ليـستجلب كـل مـصلحته مـن اآلخـر؛ كـالبيوع 

 .واإلجارات واألكرية واملساقاة واملضاربة، وما جرى جمرى ذلك
 اجلري عىل مكارم األخالق وحماسن العادات، وقـد جـاء القـرآن :املقصد الثالث

ا، واحلض عىل مكارم األخالق وحماسن العـادات بذلك بأقوم الطرق وأعدهل
   ل، ولـذلك ملـا سـئلت عائـشة خًكثري جـدا يف كتـاب اهللا وسـنة نبيـه 

ألن القـرآن يـشتمل عـىل مجيـع . »كان خلقه القرآن«:  قالتخعن خلقه 
 o n m l k: خمكــارم األخــالق، ألن اهللا تعــاىل يقــول يف نبيــه 

 عىل أن املتـصف بـام يف القـرآن لفدل جمموع اآلية وحديث عائشة . ]القلم[
من مكارم األخالق أنه يكون عىل خلق عظيم، وذلك لعظم ما يف القرآن مـن 

 .)مكارم األخالق
                                                       

، )١٤٢٨ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٧٢ (»األوسـط«، والطرباين يف )٦/١٦٣( أخرجه أمحد :صحيح )١(
 )].٤٨١١ (»صحيح اجلامع«[، )٤٤٣٥ (»مشكل اآلثار«والطحاوي يف 

 . للشنقيطي»أضواء البيان« )٢(



 

 ١٩٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
ــاىل ــال تع  [ \ ] Q R S T U V W X Y Z:ق

^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z ]احلديد[. 

ليس يف ذلك مدح للرهبانية وال ملن بدل ديـن املـسيح، و(: قال شيخ اإلسالم
:وإنام فيه مدح ملن اتبعه بام جعل اهللا يف قلوهبم من الرمحـة والرأفـة، حيـث يقـول

\ ] ^ _ ` a b ]٢٧:احلديد[. 
 .وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم: أي. g f e d c: ثم قال
رهبانية مل يرشعها اهللا ومل جيعلها مرشوعة هلم؛ بل نفى جعله عنها كـام وهذه ال

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ :نفــى ذلــك عــام ابتدعــه املــرشكون بقولــه
 .]١٠٣:املائدة[

: بقولـه تعـاىلوهذا اجلعل املنفي عن البدع هو اجلعل الذي أثبتـه للمـرشوع
j k l m n ]٤٨:املائدة[. 

 .]٦٧:احلج[ J K L M N O:وقوله
: أي. ]٢٧:احلديد[ h i j k: فالرهبانية ابتدعوها مل يرشعها اهللا، ثم قال

غاء رضوان اهللا، وابتغاء رضوان اهللا بفعل مـا أمـر بـه ال بـام مل يكتب عليهم إال ابت
ًيبتدع، وهذا يسمى استثناءا منقطعا ً(. 

                                                       
 ).٢/١٩١ (»اجلواب الصحيح« )١(



 

 ١٩٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

أمـا أنـا :  قال أحدهمخًأن نفرا من أصحاب النبي : »الصحيحني«وثبت يف 
أمـا أنـا فـال أتـزوج : وقال آخـر. أما أنا فأقوم ال أنام: وقال آخر. فأصوم ال أفطر

مـا بـال «: ً خطيبا، فقـالخفقام النبي . أما أنا فال آكل اللحم: وقال آخر. النساء
، ولكنـي أصـوم وأفطـر، وأقـوم وأنـام، وأتـزوج رجال يقول أحدهم كذا وكـذا

 .»النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني
ً رأى رجال قائامخأن النبي  »صحيح البخاري«ويف  مـا «:  يف الشمس، فقـالً
هذا أبو إرسائيل، نذر أن يقوم يف الشمس وال يـستظل، وال يـتكلم، :  قالوا»هذا؟

 .»مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه«: فقال. ويصوم
خري الكالم «:  أنه كان يقول يف خطبتهخ عن النبي »صحيح مسلم«وثبت يف 

ٌ، ورش األمور حمدثاهتا، وكل بدعـة ضـاللةٍكالم اهللا، وخري اهلدى هدى حممد ٍ« .
ٍ أليب بردة بن نيار×وقال  ،  أخرجـاه مـن حـديث الـرباء.»ٍشاتك شاة حلم«: ِ

 .أهنا مل تقع املوقع الرشعي الذي حيبه اهللا: واملعنى
 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c:قال تعاىل(

d e f g h i j k l m ]فــالقول عــىل اهللا بــال علــم أشــد هــذه . ]األعــراف
                                                       

بـني احلـديثني اهللا وقد مجع شيخ اإلسالم رمحـه ) ١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
ًوجعلهام حديثا واحدا، انظر لفظ احلديث يف   .الصحيحنيً

 .، وانظر لفظه)٦٧٠٤(أخرجه البخاري  :صحيح )٢(

 ).خري الكالم كالم اهللا(بدل ) خري احلديث كتاب اهللا: (وعنده) ٨٦٧(أخرجه مسلم  :صحيح)٣(

 ).١٩٦١(، ومسلم )٩٥٥(أخرجه البخاري  :صحيح) ٤(



 

 ١٩٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًاملحرمات حتريام وأعظمها إثام، وهلذا ذكر يف املرتبة الرا بعـة مـن املحرمـات التـي ً
اتفقت عليها الرشائع واألديان وال تباح بحال؛ بل ال تكـون إال حمرمـة، وليـست 
: كامليتة والدم وحلم اخلنزير الذي يباح يف حال دون حال، فإن املحرمـات نوعـان

ًوحمرم حتريام عارضا يف وقت دون وقت، قال اهللا تعـاىل . ٌحمرم لذاته، ال يباح بحال ً ٌ
ثم انتقل منه إىل ما هو أعظـم . P Q R S T U V W X Y: لذاتهيف املحرم 
 f g: ثم انتقل منه إىل ما هو أعظم منه فقـال. [ \ ] Z: منه، فقال

h i j k l m . ًفهذا أعظم املحرمـات عنـد اهللا وأشـدها إثـام، فإنـه يتـضمن
 مـا أثبتـه الكذب عىل اهللا ونسبته إىل ما ال يليق بـه، وتغيـري دينـه وتبديلـه، ونفـي

وإثبات ما نفاه، وحتقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من وااله ومواالة مـن 
عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه بام ال يليـق بـه يف ذاتـه وصـفاته 
ًوأقواله وأفعاله، فليس يف أجناس املحرمات أعظم عند اهللا منه وال أشد إثام، وهو 

 .ُأسست البدع والضالالتأصل الرشك والكفر، وعليه 
فكل بدعة مضلة يف الدين أساسها القول عىل اهللا بال علم، وهلذا اشـتد نكـري 
السلف واألئمة هلا وصـاحوا بأهلهـا مـن أقطـار األرض وحـذروا فتنـتهم أشـد 
التحذير، وبالغوا يف ذلك ما مل يبالغوا مثله يف إنكار الفواحش والظلم والعـدوان؛ 

للدين ومنافاهتا له أشد، وقد أنكر تعاىل عىل من نـسب إىل إذ مرضة البدع وهدمها 
 ~ { | }:دينه حتليل يشء أو حتريمه من عنـده بـال برهـان مـن اهللا، فقـال

 .)]١١٦:النحل[ اآلية ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
                                                       

 ).١/٣٧٢ (»مدارج السالكني« )١(



 

 ١٩٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

قول عىل اهللا غري احلق وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فال بد أن ي(
ً ألن أحكام الرب سبحانه كثريا ما تأيت عىل يف فتواه وحكمه، يف خربه وإلزامه،

خالف أغراض الناس، وال سيام أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات؛ فإهنم ال 
ًتتم هلم أغراضهم إال بمخالفة احلق ودفعه كثريا، فإذا كان العامل واحلاكم حمبني 

ني للشهوات مل يتم هلم ذلك إال بدفع ما يضاده من احلق، والسيام إذا للرياسة متبع
قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور اهلوى، فيخفى الصواب وينطمس 
: ًوجه احلق، وإن كان احلق ظاهرا ال خفاء به وال شبهة فيه أقدم عىل خمالفته، وقال

 { | } w x y z :ويف هؤالء وأشباههم قال تعاىل! يل خمرج بالتوبة

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {:ًوقال تعاىل فيهم أيضا. ]٥٩:مريم[ ~

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ]األعراف[. 

فأخرب سبحانه أهنم أخـذوا العـرض األدنـى مـع علمهـم بتحريمـه علـيهم، 
ٌوإن عرض هلم عرض آخر أخذوه، فهم مـرصون عـىل ذلـك، . سيغفر لنا: وقالوا َ ََ َ

هـذا حكمـه : وذلك هو احلامل هلم عىل أن يقولوا عـىل اهللا غـري احلـق، فيقولـون
 يعلمون أن دينه ورشعه وحكمه خالف ذلك، أوال يعلمـون وهم. ورشعه ودينه

فتـارة يقولـون عـىل اهللا مـا ال يعلمـون، وتـارة ! أن ذلك دينه ورشعه وحكمـه؟
 .يقولون عليه ما يعلمون

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار اآلخرة خري من الدنيا، فال حيملهم حـب 
رة، وطريـق ذلـك أن يتمـسكوا الرياسة والشهوة عىل أن يؤثروا الدنيا عـىل اآلخـ



 

 ٢٠٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

بالكتــاب والــسنة، ويــستعينوا بالــصرب والــصالة، ويتفكــروا يف الــدنيا وزواهلــا 
 .وخستها، واآلخرة وإقباهلا ودوامها

وهؤالء البد أن يبتدعوا يف الدين مع الفجور يف العمل، فيجتمع هلـم األمـران، 
ة، أو ينكسه فريى البدعة فإن اتباع اهلوى يعمي عني القلب فال يميز بني السنة والبدع

 .)سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلامء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات
 خً فكل من أبغض شيئا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي وباجلملة(

 .)بحسب ذلك، وكذلك من أحب ذلك ففيه من الوالية بحسب ذلك

 
 


 

° ± º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² « ¼ ½ ¾ :قال تعاىل

́ :وقال تعاىل .]اإلرساء[ ¿  ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª

 µ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ ]التوبة[. وقال تعاىل: a  ̀_  ̂] \
 t s r q p o n m l k j i h g f e d c b

w v u| { z y x ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  ]وقال تعاىل .]األحزاب: a

q p o n m l k j i h g f e d c b ]النساء[. 
                                                       

 ).١٠١ص ( البن القيم»الفوائد« )١(

 ).٥/٢١٩ (»عارض العقلدرء ت« )٢(



 

 ٢٠١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ما ذكرتم من لني الكالم واملخاطبة بـالتي هـي ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ً أكثر الناس استعامال هلذا، لكن كـل يشء يف موضـعه أحسن فأنتم تعلمون أين من

حسن، وحيث أمر اهللا ورسوله باإلغالظ عىل املتكلم لبغيه وعدوانه عىل الكتـاب 
والسنة فنحن مأمورون بمقابلته، مل نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هـي أحـسن، 

آل [ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }: ومن املعلوم أن اهللا تعـاىل يقـول

 .ًفمن كان مؤمنا فإنه األعىل بنص القرآن. ]عمران
ــال ــافقون[ d e f g:وق ــال. ]٨:املن  Ü Ý Þ ß à: وق

á â ã åä æ ç è é ]قق وعـده ملـن هـو واهللا حم. ]٢١، ٢٠:املجادلـة
 .ًكذلك، كائنا من كان

ومما جيب أن يعلم أنه ال يسوغ يف العقل وال الـدين طلـب رىض املخلـوقني؛ 
 :لوجهني
رضا النـاس غايـة ال تـدرك، فعليـك ( :قال الشافعي أن هذا غري ممكن، :أحدمها

 .)باألمر الذي يصلحك؛ فالزمه ودع ما سواه وال تعانه
 % & ' ) (تحـرى رضـا اهللا ورسـوله،  أنا مأمورون بـأن ن:والثاين

 .]٦٢:التوبة[
 : 9 8 7:ًوعلينا أن نخاف اهللا فال نخاف أحدا إال اهللا، كام قال تعـاىل

 ¼: وقـال. ]٤٤:املائـدة[ j k l m:وقال. ]آل عمران[ = > ;

 .]البقرة[ a ` _.]النحل[ ¾ ½



 

 ٢٠٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

فعلينا أن نخـاف اهللا ونتقيـه يف النـاس فـال نظلمهـم بقلوبنـا وال جوارحنـا، 
ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا، وال نخافهم يف اهللا فنرتك ما أمر اهللا بـه 

لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له، كام كتبت عائـشة إىل ورسوله خيفة منهم، ومن 
أما بعد؛ فإنه من التمس رىض الناس بسخط اهللا سـخط اهللا عليـه «: بمعاوية 

ًوأسخط عليه الناس، وعاد حامده من الناس ذاما، ومن التمس رىض اهللا بسخط 
 إال فاملؤمن ال تكـون فكرتـه وقـصده. »الناس ريض اهللا عنه وأرىض عنه الناس

 .)رىض ربه واجتناب سخطه، والعاقبة له، وال حول وال قوة إال باهللا
ُوهكذا الرد عىل أهل البدع إن مل يقصد فيه بيان احلـق وهـدى اخللـق (: وقال

ّورمحتهم واإلحسان إليهم؛ مل يكن عمله صاحلا، وإذا غل ٍظ يف ذم بدعـة ومعـصية ً ٍ
عبـاد، كـام يف نـصوص الوعيـد كان قصده بيان ما فيهـا مـن الفـساد ليحـذرها ال

ًوغريها، وقد هيجر الرجل؛ عقوبة وتعزيرا، واملقصود بذلك ردعـه وردع أمثالـه؛  ً ُ
 أصـحابه الثالثـة خللرمحة واإلحسان، ال للتشفي واالنتقام، كـام هجـر النبـي 

ُالذي خلفوا، ملا جاء املتخلفون عن الغزاة يعتـذرون وحيلفـون وكـانوا يكـذبون، 
 .)دقوا وعوقبوا باهلجر، ثم تاب اهللا عليهم بربكة الصدقوهؤالء الثالثة ص

                                                       
، والقـضاعي )١١٧٥(، وإسحاق بـن راهويـه )٢٧٦(، وابن حبان )٢٤١٤( أخرجه الرتمذي :صحيح )١(

، )]٢٣١١ (»الــصحيحة«[، )٤٢١٣ (»رشح الــسنة«، والبغــوي يف )١٥٢٤(ُ، وعبــد بــن محيــد )٤٩٩(
 وغـريه راجـع )١٠/٣٧٨(من حـديث آخـر عنـد ابـن أيب شـيبة ) ًوعاد حامده من الناس ذاما: (ومجلة

 .الصحيحة لأللباين

 ).٣/٢٣٣ (»جمموع الفتاوى« )٢(

 ).٥/٢٣٩ (»منهاج السنة النبوية« )٣(



 

 ٢٠٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 
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ه مـن كـان اهللا ورسـول: ٌثالث من كن فيه وجد حـالوة اإليـامن«: ×وقال 
ًأحب إليه مما سوامها، ومن أحب عبدا ال حيبه إال هللا، ومن يكره أن يعود يف الكفـر 

 .»بعد إذ أنقذه اهللا منه كام يكره أن يلقى يف النار
 .»أن حتب يف اهللا وتبغض يف اهللا: إن أوثق عرى اإلسالم«: ×وقال 

 ]من يـوايل ويعـادي مـن أجـل هـواه: أي[وذلك جيري (: قال شيخ اإلسالم
فيمن حيب صاحب بدعة لكونه لـه داعيـة إىل تلـك البدعـة حيوجـه إىل أن ينـرص 

مع -الباطل الذي يعلم أنه باطل وإال عاداه، وهلذا صار علامء الكفار وأهل البدع 
بـاع واملحبـني،  ينـرصون ذلـك الباطـل ألجـل األت-علمهم بـأهنم عـىل الباطـل

                                                       
 ).٤٣(، ومسلم )٢١( أخرجه البخاري :صحيح )١(

، والطياليس )١٠/٣١٢(، وابن أيب شيبة )١٤ (»الشعب«، والبيهقي يف )٤/٢٨٦( أخرجه أمحد :حسن )٢(
 )].٢٠٠٩ (»صحيح اجلامع«[، )٧٨٣(



 

 ٢٠٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 طريقهم، فمن أحب غري اهللا وواىل غريه كره حمب َويعادون أهل احلق وهيجنون
ًاهللا ووليه، ومن أحب أحدا لغري اهللا كـان رضر أصـدقائه عليـه أعظـم مـن رضر 
أعدائه، فإن أعداءه غايتهم أن حيولوا بينه وبني هذا املحبوب الدنيوي، واحليلولـة 

 وأصدقاؤه يساعدونه عىل نفي تلك الرمحة وذهاهبـا عنـه، بينه وبينه رمحة يف حقه،
ٍفأي صداقة هذه، وحيبـون بقـاء ذلـك املحبـوب ليـستعملوه يف أغراضـهم وفـيام 

 o p q r s t u v w:قال تعـاىل! حيبونه، وكالمها رضر عليه؟

x y z { ]البقرة[. 
َّهي املودات التي كانت لغـري (: قال الفضيل بن عياض، عن ليث، عن جماهد َ َ

َاهللا، والوصالت التي كانت بينهم يف الدنيا َ(. 
 ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |: وقال تعـاىل

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ]ٍفاألعامل التي أراهم اهللا حرسات علـيهم . ]البقرة
هي األعامل التي يفعلها بعضهم مع بعض يف الدنيا كانت لغري اهللا، ومنها املـواالة 
ًوالصحبة واملحبة لغري اهللا، فاخلري كله يف أن يعبد اهللا وحده، ال يرشك به شيئا، وال 

 .)حول وال قوة إال باهللا
ٍحيبون قوما ويبغضون قوما ألجل أهـواء ال يعرفـون ًوهلذا جتد قوما كثريين ( ً ً

معناها وال دليلها، بل يوالون عىل إطالقها، أو يعادون، من غري أن تكـون منقولـة 
                                                       

َهجن األمر )١(  ).هـ ج ن(املعجم الوسيط . قبحه وعابه: َ

 ). وما بعدها-١٠/٦٠٦ (»جمموع الفتاوى« )٢(



 

 ٢٠٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًنقال صحيحا عن النبي   وسلف األمـة، ومـن غـري أن يكونـوا هـم يعقلـون خً
 .معناها وال يعرفون الزمها ومقتضاها

ًوليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا ي ِّ دعو إىل طريقته ويوايل ويعادي عليهـا ُ
ً، وال ينصب هلم كالما يوايل عليه ويعادي غري كـالم اهللا ورسـوله، خغري النبي  ِّ ُ

ًوما اجتمعت عليه األمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلـم شخـصا 
ًأو كالما يفرقون بـه بـني األمـة؛ يوالـون بـه عـىل ذلـك الكـالم أو تلـك النـسبة 

ون، واخلوارج إنام تأولوا آيات من القـرآن عـىل مـا اعتقـدوه وجعلـوا مـن ويعاد
ًخالف ذلك كافرا؛ العتقادهم أنه خالف القرآن، فمن ابتدع أقواال ليس هلا أصل  ً

ًيف القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله رشا من قول اخلوارج ً(. 
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 ).٢٠/١٦٤ (»جمموع الفتاوى« )١(



 

 ٢٠٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

 .]البقرة[ ¨ § ¦
ُ، إن أعطـي تعس عبد الـدينار وعبـد الـدرهم وعبـد اخلميـصة«: ×وقال 

 .»َريض، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش
ًفصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل هلواه ال ديانة، ويصدر عن احلـق ( ً

هواه، فهذا يعاقبه اهللا عىل هواه، ومثل هذا يستحق العقوبـة يف الـدنيا الذي خيالفه 
َواآلخرة، ومن فسق من السلف اخلوارج ونحوهم، كـام روي عـن سـعد بـن أيب  َّ

 } p q r s t vu w x y z:وقاص أنه تأول فيهم قوله تعاىل

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ]فقـد . ]البقرة
يكون هذا قصده، السيام إذا تفرق الناس فكان ممن يطلب الرياسة له وألصحابه، 
ًوإذا كان املسلم الذي يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة ومحية ورياء، وذلك لـيس  ً

، فـإهنم يفعلـون يف سبيل اهللا، فكيف بأهل البدع الذين خياصمون ويقاتلون عليها
ًذلك شجاعة ومحية، وربام يعاقبون ملا اتبعوا أهواءهم بغري هدى من اهللا ال ملجـرد 

 .)اخلطأ الذي اجتهدوا فيه
ًوكثريا ما خيالط النفوس من الشهوات اخلفية ما يفـسد عليهـا حتقيـق (: وقال

قايـا يـا ب«: حمبتها هللا وعبوديتها له وإخالص دينها لـه، كـام قـال شـداد بـن أوس
                                                       

 ).٢٨٨٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).٢٥١ (/»منهاج السنة النبوية« )٢(



 

 ٢٠٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

قيـل أليب داود . » والـشهوة اخلفيـة إن أخوف ما أخاف علـيكم الريـاء!العرب
، وعن كعـب بـن مالـك »حب الرئاسة«: وما الشهوة اخلفية؟ قال: السجستاين

ٍما ذئبان جائعان أرسال يف زريبة غنم بأ«:  أنه قالخعن النبي   فسد هلا من حرصُ
 .»املرء عىل املال والرشف لدينه

فبني أن احلرص عىل املال والرشف يف فساد الدين ال ينقص عـن فـساد الـذئبني 
ِّاجلائعني لزريبة الغنم، وذلك بني؛ فإن الـدين الـسليم ال يكـون فيـه هـذا احلـرص، 

ذلك أن القلب إذا ذاق حالوة عبوديته هللا وحمبته له مل يكن يشء أحب إليه من ذلك و
حتى يقدمه عليه، وبذلك يرصف عن أهل اإلخالص هللا السوء والفحشاء، كام قـال 

 .) ه ا]يوسف[ R Q P O N M L K J I H:تعاىل
أن يكون كفرعون، وجامع املال أن يكون كقارون، وقد وغاية مريد الرياسة (

 ` _ ^ [ \ ]: بني اهللا تعاىل يف كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعاىل

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { ]¹:وقــال تعــاىل. ]غــافر º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È ]القصص[. 
                                                       

طبعـة )/ ٦٤٠٨ (»يـامناجلـامع لـشعب اإل«[ ، )٦٨٢٧ (»الـشعب« أخرجه البيهقـي يف :إسناده حسن )١(
 ).يا بقايا(بدل ) يا نعايا(وعنده ] خمتار أمحد النووي: حتقيق/ الرشد

 ).٩/٥٨ (»تاريخ بغداد«أخرجه اخلطيب يف  )٢(
، )٣٢١٨(، وابـن حبـان )٢٧٣٢(، والـدارمي )٣/٤٦٠(، وأمحـد )٢٣٧٠( أخرجه الرتمذي :صحيح )٣(

وليس يف لفظ احلـديث )] ١٧١٠ (»والرتهيبصحيح الرتغيب «[، )٤٠٥٤ (»رشح السنة«والبغوي يف 
 .بل هو من حديث آخر) زريبة(

 ).١٠/٢١٥ (»جمموع الفتاوى« )٤(



 

 ٢٠٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 

 يريدون العلو عىل النـاس والفـساد يف األرض، وهـو معـصية اهللا، :القسم األول
وهؤالء امللوك والرؤسـاء املفـسدون كفرعـون وحزبـه، وهـؤالء هـم رشار 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~:اخللق، قال اهللا تعـاىل

 .]القصص[ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »
قال رسول اهللا :  قالا عن عبداهللا بن مسعود »صحيحه«وروى مسلم يف 

ٍال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب«: خ ار مـن يف قلبـه ، وال يدخل النـٍ
ٍمثقال ذرة من إيامن ً إين أحـب أن يكـون ثـويب حـسنا !يا رسول اهللا:  فقال رجل.»ٍ

َإن اهللا مجيل حيب اجلـامل، الكـرب بطـر احلـق «: ًونعيل حسنا، أفمن الكرب ذاك؟ قال َ ٌ
ــاس ــاس. دفعــه وجحــده:  فبطــر احلــق.»وغمــط الن احتقــارهم : وغمــط الن

 .علو والفسادوازدراؤهم، وهذا حال من يريد ال
 .الذين يريدون الفساد بال علو؛ كالرساق واملجرمني من سفلة الناس: والقسم الثاين
 يريدون العلو بال فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا بـه :والقسم الثالث

 .عىل غريهم من الناس
ًا، ً فهم أهل اجلنة الذين ال يريـدون علـوا يف األرض وال فـساد:وأما القسم الرابع

 � ~ { | }:مع أهنم قد يكونون أعىل من غريهم، كام قال اهللا تعـاىل

 .]آل عمران[ ¥ ¤ £ ¢ ¡
                                                       

) أفمـن الكـرب ذاك( ومجلـة ،ًواللفظ قريبا لـه) ١٩٩٩(ًمفرقا، والرتمذي ) ٩١( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 .فهي من حديث آخر عند أمحد وأبو داود



 

 ٢٠٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ــاىل ــال تع ــد[ k l m n o p q r s t u v w:وق ، ]حمم
فكم ممن يريد العلو وال يزيده ذلك . ]٨:املنافقون[ d e f g: وقال

ُإال سفوال، وكم ممن جعل من األعلني وهو ال يريد العلو وال الفساد ً(. 
 k l m n o p q r s t u v w: وقال تعاىل
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 .فهذا مثل عامل السوء الذي يعمل بخالف علمه. ]١٧٦-١٧٥:األعراف[ ¯ ®
 :تأمل ما تضمنته هذه اآلية من ذمه، وذلك من وجوهو(

ًن، عمدا ال جهال أنه ضل بعد العلم، واختار الكفر عىل اإليام:أحدها ً. 
ً أنه فارق اإليامن مفارقة من ال يعود إليه أبـدا؛ فإنـه انـسلخ مـن اآليـات :وثانيها

 .باجلملة كام تنسلخ احلية من قرشها، ولو بقي معه منها يشء مل ينسلخ منها
 s:  أن الشيطان أدركه وحلقه بحيث ظفـر بـه وافرتسـه، وهلـذا قـال:وثالثها

t .أدركه وحلقه، وهو أبلغ مـن ) أتبعه(إن يف معنى ف). تبعه: (ومل يقل
 .ًلفظا ومعنى) تبعه(

الضالل يف العلـم والقـصد، وهـو أخـص :  أنه غوى بعد الرشد، والغي:ورابعها
بفساد القصد والعمل، كام أن الضالل أخص بفساد العلـم واالعتقـاد، فـإذا 

 .أفرد أحدمها دخل فيه اآلخر، وإن اقرتنا فالفرق ما ذكر
                                                       

 ).٢٨/٣٩٣ (»جمموع الفتاوى« )١(



 

 ٢١٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 أنه سبحانه مل يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هالكه؛ ألنه مل يرفعه به :اوخامسه
ًفصار وباال عليه، فلو مل يكن عاملا كان خريا له وأخف لعذابه ً ً. 

 أنه سبحانه أخرب عن خـسة مهتـه، وأنـه اختـار األسـفل األدنـى عـىل :وسادسها
 . األرشف األعىل

ر وحديث نفـس، ولكنـه كـان عـن  أن اختياره لألدنى مل يكن عن خاط:وسابعها
اللـزوم عـىل : ٍإخالد إىل األرض وميل بكليته إىل ما هنـاك، وأصـل اإلخـالد

الدوام، وعرب عن ميله إىل الدنيا بإخالده إىل األرض؛ ألن الدنيا هـي األرض 
 .وما فيها، وما يستخرج منها من الزينة واملتاع

 .به ويتبعهًإماما له يقتدي أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه : وثامنها
ً أنه شبهه بالكلب الـذي هـو أخـس احليوانـات مهـة، وأسـقطها نفـسا :وتاسعها ُّ

ًوأبخلها وأشدها كلبا َ َوهلذا سمي كلبا ،ً ُ. 
 أنه شبه هلثه عىل الدنيا، وعدم صربه عنهـا، وجزعـه لفقـدها وحرصـه :وعارشها

: ه بالطرد، وهكذا هذاعىل حتصيلها بلهث الكلب يف حالتي تركه واحلمل علي
ُإن ترك فهو هلثان عىل الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث ال يفارقـه  ُ ُ

 .يف كل حال كلهث الكلب
 كل يشء يلهث فإنام يلهث من إعياء أو عطش، إال الكلب فإنه :قال ابن قتيبة

ًيلهث يف حال الكالل وحال الراحة، وحال الري وحال العطش، فرضبه اهللا مثال َ 
                                                       

 ).ك ل ب(وينظر اللسان . ًحرصا: عنيي )١(



 

 ٢١١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

إن وعظتـه فهـو ضـال، وإن تركتـه فهـو ضـال؛ كالكلـب إن : هلذا الكافر، فقال
طردته هلث، وإن تركته عىل حاله هلث، وهذا التمثيل مل يقع بكل كلب، وإنام وقـع 

 .)هعبالكلب الالهث، وذلك أخس ما يكون وأشن
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عـن : : أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين سئل شيخ اإلسالم
مجاعة جيتمعون عىل قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والرسقة ورشب اخلمـر 

                                                       
 ). وما بعدها-١٠١ص ( البن القيم»الفوائد« )١(



 

 ٢١٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًوغري ذلك، ثم إن شيخا من املشائخ املعـروفني بـاخلري واتبـاع الـسنة قـصد منـع 
تمعـون فيـه هبـذه النيـة، ًلك، فلم يمكنه إال أن يقيم هلم سـامعا جياملذكورين من ذ

، فلام فعل هذا تاب ٍال صالصل، وغناء املغني بشعر مباح بغري شبابةوهو بدف ب
منهم مجاعة وأصبح من ال يصيل ويرسق وال يزكي، يتورع عن الشبهات، ويؤدي 

هلذا الشيخ عـىل هـذا املفروضات، وجيتنب املحرمات، فهل يباح فعل هذا السامع 
 الوجه؛ ملا يرتتب عليه من املصالح، مع أنه ال يمكنه دعوهتم إال هبذا؟

 :احلمد هللا رب العاملني، أصل جواب هذه املسألة وما أشبهها (:فأجاب
 باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كلـه خً أن يعلم أن اهللا بعث حممدا -١

 K L: ته الدين، كام قال تعـاىلًوكفى باهللا شهيدا، وأنه أكمل له وألم

M N O P Q R S T U  ]٣:املائدة[. 
 I J K: وأنه برش بالسعادة ملن أطاعه، والشقاوة ملن عصاه، فقال تعاىل-٢

L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
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 ).٦/٤٣٣ (»فيض القدير«وينظر . نوع من املزمار: الشبابة )١(



 

 ٢١٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 P Q R:  وأخرب أنه يدعو إىل اهللا وإىل رصاطه املستقيم، كام قال تعـاىل-٤

S T U V W X Y Z [  ]9: وقـال تعـاىل .]١٠٨:يوسف : ; < 
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 وأخرب أنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وحيل الطيبات وحيرم اخلبائث، -٥

 ? < = > ; : 9 8 7 6 5: كام قال تعاىل
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 عن كل منكر، وأحل كل طيب وحرم كل خبيث، بكل معروف وهنى
ًما بعث اهللا نبيا إال كان حقا عليه «:  أنه قال»الصحيح« يف خوثبت عنه  ً

، » ما يعلمه هلم، وينهاهم عن رش ما يعلمه هلمأن يدل أمته عىل خري
ً موعظة خوعظنا رسول اهللا :  قالا سارية وثبت عن العرباض بن

يا رسول اهللا، كأن : فقلنا: قال. وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون
 ٍهذه موعظة مودع، فامذا تعهد إلينا؟

ً بعدي فسريى اختالفا أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم«: فقال
ًكثريا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهـديني مـن بعـدي، متـسكوا هبـا 

 .»ٍوعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة
                                                       

بـدل ) ينذرهم(، و)ما بعث اهللا نبينا(بدل ) إنه مل يكن نبي قبيل: (وعنده)١٨٤٤(أخرجه مسلم  :صحيح )١(
 ).ينهاهم عن(

، )٤/١٢٦(، وأمحــد )٤٢(، وابــن ماجــه )٢٦٧٦(، والرتمــذي )٤٦٠٧(جــه أبــو داود  أخر:صــحيح )٢(
 .ُأنظر لفظ احلديث عنده)] ٣٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١/١٧٦(واحلاكم 



 

 ٢١٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 .»هٍما تركت من يشء يبعدكم عن النار إال وقد حدثتكم ب«: وثبت عنه أنه قال
 .»ٌتركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك«: وقال

وشواهد هذا األصل العظيم اجلامع من الكتاب والسنة كثرية، وتـرجم عليـه 
 كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، كام ترجم عليه البخـاري :أهل العلم يف الكتب

والبغوي وغريمها، فمن اعتـصم بالكتـاب والـسنة كـان مـن أوليـاء اهللا املتقـني، 
الـسنة : ه الغالبني، وكان الـسلف كاملـك وغـريه يقولـونوحزبه املفلحني، وجند

كان مـن مـىض : وقال الزهري. كسفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق
 .االعتصام بالسنة نجاة: من علامئنا يقولون

ُإذا عرف هذا فمعلوم أنام هيدي اهللا به الضالني، ويرشد به الغاوين، ويتوب به  ُ
 فيام بعث اهللا به رسوله من الكتاب والسنة، وإال فإنـه عىل العاصني البد أن يكون

ًناقـصا  خلو كان ما بعث اهللا به الرسول ال يكفي يف ذلك لكـان ديـن الرسـول 
 !ًحمتاجا تتمة

وأما األنواع النافعة يف حل عقدة اإلرصار ومحل الناس عـىل تـرك الـذنوب (
 :فهي أربعة أنواع

                                                       
أهيا الناس، إنه ليس من يشء يقـربكم مـن اجلنـة : (بلفظ) ١٢/١٦٠ (»مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف  )١(

أمرتكم به، وليس يشء يقربكم من النـار ويبعـدكم مـن اجلنـة إال قـد هنيـتكم ويبعدكم من النار إال قد 
 .ا حلديث...) عنه

مــسند «، والطــرباين يف )١/١٧٥(، واحلــاكم )٤/١٢٦(، وأمحــد )٤٣( أخرجــه ابــن ماجــه :صــحيح )٢(
 )].٤٣٦٩ (»صحيح اجلامع«[، )٢٠١٧ (»الشاميني



 

 ٢١٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 املخوفة للمـذنبني والعاصـني، وكـذا مـا  أن يذكر ما يف القرآن من اآليات:األول
 .ورد من األخبار واآلثار يف ذم املعايص ومدح التائبني

 حكايات األنبياء والسلف الصاحلني وما جرى عليهم من املصائب بـسبب :الثاين
 خذنوهبم، فذلك شديد الوقع ظاهر النفع يف قلوب اخللق؛ مثل أحوال آدم 

 اجلنة ونحوهـا، فإنـه مل يـرد هبـا القـرآن يف عصيانه وما لقيه من اإلخراج من
هـا االعتبـار واالستبـصار لـتعلم أن منواألخبار ورود األسامر، بل الغـرض 

األنبياء عليهم السالم مل يتجاوز عنهم يف الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن 
ًفهذا أيضا مما ينبغي أن يكثـر جنـسه عـىل أسـامع ! غريهم يف الذنوب الكبار؟

 .افع يف حتريك دواعي التوبةاملرصين فإنه ن
 أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة يف الدنيا متوقع عىل الـذنوب وأن كـل :الثالث

ف بـه، ويف َّما يصيب العبد من املصائب فهو بسبب جناياته، فينبغـي أن خيـو
ليـست : وقال بعض الـسلف »إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه« :اخلرب

ًاللعنة سوادا يف الوجه ونقصانا يف املال، إنام اللعنة أن ال ختـرج مـن ذنـب إال  ً
وقعت يف مثله، أو رش منه وهو كام قال؛ ألن اللعنة هي الطرد واإلبعاد فـإذا مل 
ُيوفق للخري ويرس له الـرش فقـد أبعـد، واحلرمـان عـن رزق التوفيـق أعظـم 

دعو إىل ذنب آخر ويتضاعف؛ فيحرم العبد بـه عـن حرمان؛ وكل ذنب فإنه ي
                                                       

، )٨٦٩(، وابـن حبـان )٣/٥٤٨(واحلـاكم ، )٤٠٢٢(، وابـن ماجـه )٥/٢٨٠(أخرجه أمحد  :ضعيف )١(
 )].١٤٧٣ (»ضعيف الرتغيب والرتهيب«[



 

 ٢١٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

رزقه النافع، من جمالسة العلامء املنكرين للذنوب، ومن جمالسة الصاحلني، بل 
 .يمقته اهللا تعاىل ليمقته الصاحلون

وباجلملة فاألخبار كثرية يف آفات الذنوب يف الدنيا، فمن ابتيل بيشء منها كان 
ًتدراجا له، وحيرم مجيل الشكر حتـى يعاقـب عقوبة له، وإن أصابته نعمة كانت اس

 .عىل كفرانه
وأما املطيع فمن بركة طاعته أن تكون كـل نعمـة يف حقـه جـزاء عـىل طاعتـه 

 .ويوفق لشكرها، وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة يف درجاته
   ذكر ما ورد من العقوبـات عـىل آحـاد الـذنوب كـاخلمر والزنـا والـرسقة:الرابع

 .)وغري ذلك
بغي أن يعلم أن األعامل الصاحلة أمـر اهللا هبـا أمـر إجيـاب أو اسـتحباب، وين

ٍواألعامل الفاسدة هنى اهللا عنها، والعمل إذا اشتمل عىل مـصلحة ومفـسدة  فـإن ،ٍ
ٌالشارع حكيم؛ فإن غلبت مصلحته عىل مفسدته رشعه، وإن غلبت مفسدته عـىل 

 ( ) ' & % $ # " !: قال تعاىلمصلحته مل يرشعه، بل هنى عنه، كام 

 .]البقرة[ = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ´ ³: وقال تعاىل

Â Ã ]وهلذا حرمهام اهللا تعاىل بعد ذلك، وهكذا ما يراه النـاس مـن . ]٢١٩:البقـرة
                                                       

 ).١/٤١٢( للقاسمي »إحياء علوم الدين«موعظة املؤمنني من  )١(



 

 ٢١٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًاألعامل مقربا إىل اهللا ومل يرشعه اهللا ورسوله؛ فإنه البد أن يكون رضره أعظم مـن 
ٌنفعه، وإال فلو كان نفعه أعظم غالبا عىل رضره مل هيملـه الـشارع، فإنـه حكـيم ال  ً

 .ملؤمنني ما يقرهبم إىل رب العاملنيهيمل مصالح الدين، وال يفوت ا
ِّإن الشيخ املذكور قصد أن يتوب املجتمعني عىل : إذا تبني هذا؛ فنقول للسائل

ٌالكبائر، فلم يمكنه ذلك إال بام ذكره من الطريق البدعي، يـدل أن الـشيخ جاهـل  
 خٌبالطرق الرشعية التـي هبـا تتـوب العـصاة، أو عـاجز عنهـا، فـإن الرسـول 

والتابعني كانوا يدعون من هو رش من هؤالء من أهل الكفر والفسوق والصحابة 
والعصيان، بالطرق الرشعية التي أغناهم اهللا هبا عن الطرق البدعية، فال جيـوز أن 

 . ما يتوب به العصاةخإنه ليس يف الطرق الرشعية التي بعث اهللا هبا نبيه : يقال
د تـاب مـن الكفـر والفـسوق ُفإنه قد علم باالضطرار والنقل املتـواتر أنـه قـ

والعصيان من ال حيصيه إال اهللا تعاىل من األمم بالطرق الرشعية التي ليس فيها مـا 
ُذكر من االجتامع البدعي؛ بل السابقون األولون من املهاجرين واألنصار والـذين 

 تـابوا إىل اهللا تعـاىل -وهم خري أولياء اهللا املتقني من هذه األمة-اتبعوهم بإحسان 
ًطرق الرشعية، ال هبذه الطرق البدعية، وأمصار املسلمني وقراهم قديام وحديثا بال ً

ٌمملوءة ممن تاب إىل اهللا واتقاه، وفعل ما حيبـه اهللا ويرضـاه، بـالطرق الـرشعية، ال 
 .هبذه الطرق البدعية

 توبتهم إال هبذه الطرق البدعيـة؛ بـل ُمكنيإن العصاة ال : فال يمكن أن يقال
ً الشيوخ من يكون جاهال بالطرق الرشعية عاجزا عنها، ليس عنده إن يف: قد يقال ً



 

 ٢١٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

علم بالكتاب والسنة وما خياطب به الناس ويسمعهم إياه، مما يتـوب اهللا علـيهم، 
فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الرشعية إىل الطرق البدعية، إما مع حسن القصد إن 

واهلم بالباطل، كام قال كان له دين، وإما أن يكون غرضه الرتؤس عليهم وأخذ أم
ـــــــاىل  A B C D E F G H I J K L @: تع

M N O P ]٣٤:التوبة[. 
ٍفال يعدل أحد عن الطرق الرشعية إىل البدعية إال جلهل، أو عجز، أو غـرض  ٍ ٍ

ٌريق وقربة وطاعـة هللا هل ما يفعله هؤالء ط: ٍفاسد، فالسؤال عن مثل هذا أن يقال ٌ
تعاىل حيبها اهللا ورسوله، أم ال؟ وهل يثابون عـىل ذلـك، أم ال؟ وإذا مل يكـن هـذا 
ًقربة وطاعة وعبادة هللا، ففعلوه عىل أنه قربة وطاعة وعبادة وطريـق إىل اهللا تعـاىل؛  ً ً
هل حيل هلم هذا االعتقاد وهذا العمل عىل هذا الوجه؟ وإذا كان السؤال عىل هذا 

إن هذا من القـرب والطاعـات، :  أن يقولخه مل يكن للعامل املتبع للرسول الوج
وأنه من أنواع العبادات، وأنه من سبيل اهللا تعاىل وطريقه الذي يـدعو بـه هـؤالء 
إليه، وال أنه مما أمر اهللا تعاىل به عباده، ال أمـر إجيـاب وال أمـر اسـتحباب، ومـا مل 

ًحممودا وال حسنة وال طاعة وال عبـادة يكن من الواجبات واملستحبات فليس هو 
 .)باتفاق املسلمني

                                                       
 ).١١/٦٣٤ (»جمموع الفتاوى« )١(
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 ٢٢٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 ال A B C D E F @ ? <: قولــه تعــاىل(: قــال شــيخ اإلســالم
ًيقتيض ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال هنيـا وال إذنـا، كـام يف احلـديث  ً

 أنـه خطـب عـىل منـرب رسـول اهللا ار يف السنن، عن أيب بكر الصديق املشهو
أهيا الناس، إنكم تقرؤون هذه اآليـة وتـضعوهنا يف غـري موضـعها، «: ، فقالخ

إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغـريوه أوشـك «:  يقولخوإين سمعت رسول اهللا 
ًث أيب ثعلبـة اخلـشني، مرفوعـا، يف وكذلك يف حـدي. »ٍ بعقاب منهأن يعمهم اهللا ُ

ًإذا رأيت شحا مطاعـا، وهـوى متبعـا، وإعجـاب«: تأويلها ً  كـل ذي رأي برأيـه؛ ًً
مـن رأى «: »مـسلم« وهذا يفرسه حديث أيب سعيد يف .»فعليك بخويصة نفسك

، فـإن مل يـستطع فبقلبـه، وذلـك  فبلـسانهًمنكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يـستطع
 .»أضعف اإليامن

صغاء إىل الـرب؛ بـل يـؤذون النـاهي فإذا قوي أهل الفجور حتى ال يبقى هلم إ
 .لغلبة الشح واهلوى والعجب؛ سقط التغيري باللسان يف هذه احلال وبقي بالقلب

 

 .ً أال خياف املؤمن من الكفار واملنافقني، فإهنم لن يرضوه إذا كان مهتديا:أحدها
                                                       

، والبغـوي )١١٦٨ (»مشكل اآلثـار«، والطحاوي يف )٢٥١١ (»األوسط«أخرجه الطرباين يف : صحيح )١(
 )]. ٧٧٦ (»حاويةالط«[، )٤١٥٣(

، )٣٨٦(وابـن حبـان ). ٣٠٥٨(، والرتمذي )٤٣٤١(، وأبو داود )٤٠١٤( أخرجه ابن ماجه :ضعيف )٢(
 )].٨٠١ (»ضعيف ابن ماجه«[، )٩٧٣١ (»الشعب«والبيهقي يف 

 ).٤٩( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ٢٢١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

هم ال تـرضه إذا اهتـدى،  أال حيزن عليهم وال جيـزع علـيهم، فـإن معاصـي:الثاين
 .واحلزن عىل ما ال يرض عبث

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë: وهذان املعنيان مذكوران يف قوله

Ì Í Î Ï Ð ]النحل[. 
أن ال يــركن إلــيهم وال يمــد عينــه إىل مــا أوتــوه مــن الــسلطان واملــال : الثالــث

. ]٨٨:احلجـر[ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ¹ ¸ ¶ :والشهوات، كقوله
فنهاه عن احلزن عليهم والرغبة فيام عندهم يف آية، وهنـاه عـن احلـزن علـيهم 
ًوالرهبة منهم يف آية، فإن اإلنسان قد يتأمل عليهم ومنهم؛ إما راغبا وإما راهبا ً. 

ُ املعايص بزيادة عـىل املـرشوع يف بغـضهم أو ذمهـم أو أال يعتدي عىل أهل: الرابع
عليـك نفـسك ال : هنيهم أو هجرهم أو عقوبتهم؛ بل يقال ملن اعتدى عليهم

 اآليـة ¥ ¤ £ ¢: كـام قـال تعـاىل. يرض من ضل إذا اهتديت
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î: وقال .]٨:املائدة[

Ï ]بقرةال[ .وقال :O P Q R S T U V ]البقرة[. 
ًفإن كثريا من اآلمرين الناهني قد يتعدى حدود اهللا، إمـا بجهـل وإمـا بظلـم، 
وهذا باب جيب التثبـت فيـه، وسـواء يف ذلـك اإلنكـار عـىل الكفـار واملنـافقني، 

 .ني والعاصنيوالفاسق
من العلم، والرفق والـصرب، : أن يقوم باألمر والنهي عىل الوجه املرشوع: اخلامس

ْوحسنِ القصد، وسلوك السبيل القـصد، فـإن ذلـك داخـل يف قولـه ُ :> 

 .]١٠٥:املائدة[  E F: ويف قوله. ]١٠٥:املائدة[ ?



 

 ٢٢٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 مخسة أوجه تستفاد من اآلية ملن هو مأمور باألمر املعروف والنهـي عـن فهذه
 .املنكر

ً وهو إقبال املرء عىل مصلحة نفسه علام وعمال، وإعراضه :وفيها املعنى اآلخر ً
 .»من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه«: عام ال يعنيه، كام قال صاحب الرشيعة
ملرء إليه حاجة من أمر دين غريه ودنياه، السـيام وال سيام كثرة الفضول فيام ليس با

ٌإن كان التكلم حلسد أو رئاسة، وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظامل ٍ ٍ ٌ وإما سفيه ٍ
، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلـك بـصورة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن ٌعابث

اآليـة يف املنكر، واجلهاد يف سبيل اهللا، ويكون من باب الظلـم والعـدوان، فتأمـل 
 .هذه األمور من أنفع األشياء للمرء

علامئهـا وعبادهـا -وأنت إذا تأملت ما يقع من االخـتالف بـني هـذه األمـة 
ٍ وجدت أكثره من هذا الرضب الـذي هـو البغـي بتأويـل أو -وأمرائها ورؤسائها

 يف حمنة الصفات والقـرآن، حمنـة أمحـد ٍبغري تأويل، كام بغت اجلهمية عىل املستنة
ريه، وكام بغت أهل البدع عىل املستنة مرات متعددة، وكام بغـت الناصـبة عـىل وغ

عيل وأهل بيته، وكام قد تبغي املشبهة عىل املنزهة، وكام قد يبغي بعض املستنة، إمـا 
ٍعىل بعضهم، وإما عىل نوع من املبتدعة، بزيادة عىل ما أمر اهللا بـه، وهـو اإلرساف 

                                                       
، )٢٢٩(، وابـن حبـان )١/٢٠١(وأمحـد ) ٣٩٧٦(، وابـن ماجـه )٢٣١٧( أخرجه الرتمذي :صحيح )١(

 )].٣٢٦٦ (»صحيح ابن ماجه«[، )٣٥٩ (»األوسط«والطرباين يف 

 .أهل السنة: أي )٢(
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وبإزاء هذا العـدوان . ]١٤٧:آل عمران[ À Á Â Ã ¿ ¾ ½: املذكور يف قوهلم
ُتقصري آخرين فيام أمروا به من احلق، أو فيام أمروا به من األمر بـاملعروف والنهـي  ُ

ما أمر اهللا بأمر إال : عن املنكر يف هذه األمور كلها، فام أحسن ما قال بعض السلف
 .غلو، أو تقصري: ين، ال يبايل بأهيام ظفراعرتض الشيطان فيه بأمر

 بإزائه تارك اإلعانة عىل الـرب والتقـوى، وفاعـل ،فاملعني عىل اإلثم والعدوان
 بإزائه تارك املنهي عنه وبعض املأمور به، واهللا هيدينا ،املأمور به وزيادة منهي عنها

 .)الرصاط املستقيم، وال حول وال قوة إال باهللا
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 ).١٤/٤٧٩ (»جمموع الفتاوى« )١(



 

 ٢٢٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ومثل أئمة البدع مـن أهـل املقـاالت املخالفـة للكتـاب ( :قال شيخ اإلسالم
والسنة، أو العبادات املخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حاهلم وحتذير األمة مـنهم 

الرجـل يـصوم ويـصيل : ، حتـى قيـل ألمحـد بـن حنبـلواجب باتفاق املـسلمني
إذا صام وصىل واعتكـف، «: ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم يف أهل البدع؟ فقال

فبني أن . »فإنام هو لنفسه، وإذا تكلم يف أهل البدع فإنام هو للمسلمني؛ هذا أفضل
بيل نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد يف سـبيل اهللا، إذ تطهـري سـ

ٌاهللا ودينه ومنهاجه ورشعته ودفع بغي هؤالء وعدواهنم عـىل ذلـك واجـب عـىل 
الكفاية باتفاق املسلمني، ولوال من يقيمـه اهللا لـدفع رضر هـؤالء لفـسد الـدين، 
وكان فساده أعظم من فساد اسـتيالء العـدو مـن أهـل احلـرب، فـإن هـؤالء إذا 

ً تبعا، وأما أولئك فهم يفـسدون استولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال
 .ًالقلوب ابتداء

 بجهـاد خالكفـار، واملنـافقون؛ وقـد أمـر اهللا نبيـه : وأعداء الدين نوعـان
يف آيتـني . ]٩:، والتحريم٧٣:التوبة[ ' & % $ #: الطائفتني، يف قوله

ًيبتدعون بدعا ختالف الكتاب ويلبسوهنا عـىل من القرآن، فإذا كان أقوام منافقون 
الناس، ومل تبني للناس، فسد أمر الكتاب، وبدل الدين، كام فسد دين أهل الكتاب 
ُقبلنا بام وقع فيه من التبديل الذي مل ينكر عىل أهله، وإذا كان أقوام ليسوا منـافقني 

ً حقـا، وهـو لكنهم سامعون للمنافقني قد التبس عليهم أمرهم، حتى ظنوا قـوهلم
 ® ¬ » ª: خمالف للكتاب، وصاروا دعاة إىل بدع املنافقني، كـام قـال تعـاىل

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ ]٤٧:التوبة[. 
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ًفال بد أيضا من بيان حال هؤالء؛ بل الفتنة بحال هـؤالء أعظـم، فـإن فـيهم 
د دخلوا يف بدع من بدع املنافقني التي تفسد الدين، فـال ًإيامنا يوجب مواالهتم، وق

بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتىض ذلك ذكرهم وتعيينهم؛ بل ولو مل يكن 
قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانني أهنا هـدى، وأهنـا خـري، وأهنـا 

 .»)دين، ومل تكن كذلك لوجب بيان حاهلا
هذا رجل «: ، وقد سئل عن رجل استمر عىل ترك الوتر:وقال اإلمام أمحد (
ًإياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه، وال يكون له إمام يعزي إليه مـا يـدعوك . »سوء

 .خإليه، ويتصل ذلك بشيخ إىل شيخ إىل الرسول 
ٌالثقة باألشخاص ضالل، والركون إىل اآلراء ابتداع، اللني واالنطباع ! اهللا اهللا ٌ

ّالسنة أحب إيل من اخلشونة واالنقباض مع البدعـة، ال تتقـرب إىل يف الطريقة مع 
 .) ال تتقرب إليه بعمل ما مل يأذن فيهاهللا تعاىل باالمتناع مما مل يمنع منه، كام

                                                       
 ).٢٨/٢٣١ (»جمموع الفتاوى« )١(

 ).٤/١٣٤٨ (»الصواعق املرسلة« )٢(



 

 ٢٢٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
، فهـذا ال اجلاهل املقلـد الـذي ال بـصرية لـه (:-كام قال ابن القيم-القسم األول 

ًيكفر وال يفسق وال ترد شهادته، إذا مل يكن قادرا عىل تعلم اهلـدى، وحكمـه  ُ ُ
ًحكم املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الـذين ال يـستطيعون حيلـة 

ًوال هيتدون سبيال، فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللا عفوا غفورا ً ً. 
 اهلداية ومعرفة احلق، ولكن يرتك ذلـك  املتمكن من السؤال وطلب:القسم الثاين

ٌاشتغاال بدنياه ورياسته ولذته ومعاشـه وغـري ذلـك، فهـذا مفـرط مـستحق  ً
ٌللوعيد، آثم برتك ما وجـب عليـه مـن تقـوى اهللا بحـسب اسـتطاعته، فهـذا 
حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات؛ فإن غلب ما فيه مـن البدعـة 

هلـدى ردت شـهادته، وإن غلـب مـا فيـه مـن واهلوى عىل ما فيه من السنة وا
 .ُالسنة واهلدى قبلت شهادته

ً أن يسأل ويطلب ويتبـني لـه اهلـدى ويرتكـه؛ تقليـدا وتعـصبا، أو :القسم الثالث ً
ًبغضا، أو معاداة ألصحابه؛ فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفـريه حمـل  ًً

ًاجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنا داعية ردت شهادته و ً ٍ فتاويـه وأحكامـه، مـع ٍ
ٌالقدرة عىل ذلك، ومل تقبل له شهادة وال  فتوى وال حكم إال عند الـرضورة،  ٌ



 

 ٢٢٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

كحال غلبة هؤالء واستيالئهم، وكون القضاة واملفتني والشهود مـنهم، ففـي 
ٌرد شهادهتم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثري، وال يمكن ذلك، فتقبل للرضورة ٌ. 

ل البدع كالقدرية ونحوهم ال تقبل وإن  عىل أن شهادة أه:ٌوقد نص مالك 
 .)صلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا

وأما أهل البدع املخالفة للكتاب والسنة فهم إما يف اجلهل البـسيط، وإمـا يف (
 a b c d e f g h i ` _: اجلهل املركب، كالكفـار، فـاألولون

j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ ]النور[. 
 I J K L M N O P Q R S T U V W: واآلخـــــرون

X Y Z [ \ ] ]النور[. 
سيط ال يعرفـون احلـق وال ينـرصونه، وأهـل اجلهـل فأهل اجلهل والكفر البـ

 .)والكفر املركب يعتقدون أهنم عرفوا وعلموا، والذي معهم ليس بعلم بل جهل

                                                       
 ).١/٢٥٥ (»ُالطرق احلكمية« )١(

 ).٢٨٥ص/٧ج (»درء التعارض« )٢(



 

 ٢٢٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 
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 عـىل -أهـل البـدع: يعني-ودفع بغي هؤالء وعدواهنم ( :قال شيخ اإلسالم

الكفاية باتفاق املسلمني، ولوال من يقيمه اهللا لدفع رضر هـؤالء ٌذلك واجب عىل 
لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو مـن أهـل احلـرب، فـإن 
ًهؤالء إذا استولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبعا، وأما أولئك فهم 

 .)ًيفسدون القلوب ابتداء
 بقتاهلم يف األحاديث الصحيحة، ومـا روي خ اهللا هذا مع أمر رسول(: وقال
 يف احلديث الذي رواه أبو »رش قتىل حتت أديم السامء، خري قتيل من قتلوه«: من أهنم

، أي أهنم رش عىل املسلمني من غريهم، فإهنم مل يكـن أمامة، رواه الرتمذي وغريه

                                                       
 ).٢٨/٢٣٢ (»جمموع الفتاوى« )١(

، وقـد )]٣٥٥٤ (»املـشكاة«[، )خري قتيـل(بدل ) خري قتىل: (، وعنده)٣٠٠٠( أخرجه الرتمذي :حسن )٢(
 .تقدم خترجيه



 

 ٢٢٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًا عىل املسلمني منهم، ال اليهود وال النصارى، فإهنم كانوا جمتهدين يف قتـل أحد رش
كل مسلم مل يوافقهم، مستحلني لدماء املسلمني وأمواهلم وقتل أوالدهم، مكفـرين 

 .)!هلم، وكانوا متدينني بذلك؛ لعظم جهلهم وبدعتهم املضلة
ون الكفـار يف ًوهلذا كثـريا مـا يكـون أهـل البـدع مـع القـدرة يـشبه(: وقال

اســتحالل قتــل املــؤمنني وتكفــريهم، كــام يفعلــه اخلــوارج واملعتزلــة واجلهميــة 
وفروعهم، لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعـة كـاخلوارج والزيديـة، ومـنهم مـن 
يسعى يف قتل املقدور عليه من خمالفيه، إما بـسلطانه، وإمـا بحيلتـه، ومـع العجـز 

 والنفاق، كحال املنـافقني، وذلـك ألن البـدع يشبهون املنافقني، يستعملون التقية
مشتقة من الكفر، فإن املرشكني وأهل الكتاب هم مع القـدرة حيـاربون املـؤمنني، 
ومع العجز ينافقوهنم، واملؤمن مرشوع له مـع القـدرة أن يقـيم ديـن اهللا بحـسب 
اإلمكان، باملحاربة وغريها، ومع العجز يمـسك عـام عجـز عنـه مـن االنتـصار، 

ُعىل ما يصيبه من البالء، من غري منافقة، بل يـرشع لـه مـن املـداراة ومـن ويصرب 
ًالتكلم بام يكره عليه ما جعل اهللا له فرجا وخمرجا ً. 

وهلذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قـدروا علـيهم ال يعتـدون 
ه عليهم بالتكفري والقتل وغري ذلك؛ بل يستعملون معهم العدل الـذي أمـر اهللا بـ

ورسوله، كام فعل عمر بن عبدالعزيز باحلرورية والقدريـة، وإذا جاهـدوهم فكـام 
 احلرورية بعد اإلعذار وإقامة احلجة، وعامة ما كانوا يـستعملون اجاهد عيل 

                                                       
 ).٥/٢٤٨ (»منهاج السنة« )١(



 

 ٢٣٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

معهم اهلجران واملنع من األمور التي تظهر بسببها بدعتهم، مثـل تـرك خمـاطبتهم 
تهم، وإذا عجزوا عنهم مل ينافقوهم؛ وجمالستهم، ألن هذا هو الطريق إىل مخود بدع

بل يصربون عىل احلق الذي بعث اهللا به نبيه، كام كان سلف املؤمنني يفعلون، وكام 
أمرهم اهللا يف كتابه حيث أمرهم بالصرب عىل احلق، وأمرهم بأن ال حيملهـم شـنآن 

 .)قوم عىل أن ال يعدلوا
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ِّفإن السائرين عىل طريقة الـسلف خيطئـون وال يكفـرون ( :قال شيخ اإلسالم ِّ

 علم يقـال يل ألن أتكلم يف: إال من قامت عليه حجة الرسالة، وهلذا قال الشافعي
ٍأحب إيل من أن أتكلم يف علم يقال يل فيه. أخطأت: فيه  .كفرت: ّ

ًفمن عيوب أهل البدع تكفري بعضهم بعـضا، ومـن ممـادح أهـل العلـم أهنـم 
ِّخيطئون وال يكفرون، وسبب ذلك ِّ: 

                                                       
 ).٥/٢٠٩ (»الفتاوى الكربى« )١(



 

 ٢٣١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًأن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقـد يكـون كفـرا ألنـه تبـني لـه أنـه  ً
الق، واآلخر مل يتبني له ذلك، فال يلزم إذا كـان العـامل تكذيب للرسول وسب للخ

 .)بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من مل يعلم بحاله
ُوإذا عرف أصل البدع؛ فأصل قول اخلوارج أهنـم يكفـرون بالـذنب (: وقال

ًويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي ختالف ظـاهر 
الرتـداده - متواترة، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منـه الكتاب، وإن كانت

يقتلـون «:  فـيهمخ ما ال يستحلونه من الكافر األصيل، كام قال النبـي -عندهم
ً وهلـذا كفـروا عـثامن وعليـا وشـيعتهام، .»أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثـان

 يف نحو ذلـك مـن املقـاالت اخلبيثـة، وأكثـرهم -الطائفتني- وكفروا أهل صفني
، ًيكفر مـن خـالف قـوهلم، ويـسمون أنفـسهم املـؤمنني ومـن خـالفهم كفـارا

ًوجيعلون مدائن اإلسالم التي ال تظهر فيها أقواهلم دار ردة، أسوأ حاال من مدائن 
 بعض مجهور وهلذا يوالون اليهود والنصارى واملرشكني عىل! املرشكني والنصارى

ُاملسلمني، وعىل معاداهتم وحماربتهم، كام عرف من مواالهتم الكفار املرشكني عـىل 
مجهور املسلمني، ومن مواالهتم اإلفرنج النـصارى عـىل مجهـور املـسلمني، ومـن 

 .)مواالهتم اليهود عىل مجهور املسلمني
                                                       

 ).٥/٢٥١ (»منهاج السنة«: انظر )١(

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 !حاهلم كذلك حتى يومنا هذاوال يزال  )٣(

 ).٣/٣٥٦ (»جمموع الفتاوى« )٤(



 

 ٢٣٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ن الرسـول وأهل السنة والعلم واإليامن يعلمون احلق ويرمحون اخللق، يتبعو(
 عذروه، وإنـام خً فال يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول خ

يذمون من ذمه اهللا ورسوله؛ وهو املفرط يف طلب احلق؛ لرتكه الواجب، واملعتدي 
املتبع هلواه بال علم؛ لفعله املحرم، فيذمون من ترك الواجب، أو فعل املحرم، وال 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À: عليه، كـام قـال تعـاىليعاقبونه إال بعد إقامة احلجة 
 .)ال سيام يف مسائل تنازع فيها العلامء وخفي العلم فيها عىل أكثر الناس. ]اإلرساء[

وال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور لألمـة، وإن كـان ذلـك يف املـسائل (
ألمة، وإذا كان اهللا يغفر ملن جهـل حتـريم العلمية، ولوال ذلك هللك أكثر فضالء ا

ٍاخلمر لكونه نشأ بأرض جهل؛ مع كونـه مل يطلـب العلـم، فالفاضـل املجتهـد يف 
طلب العلم بحسب ما أدركه يف زمانه ومكانه إذا كان مقـصوده متابعـة الرسـول 
بحسب إمكانه، هو أحق بأن يتقبل اهللا حسناته ويثيبه عىل اجتهاداتـه وال يؤاخـذه 

 .)]٢٨٦:البقرة[ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶: ًخطأ؛ حتقيقا لقولهبام أ

                                                       
 ).٢٧/٢٣٨ (»جمموع الفتاوى« )١(

 ).٢٠/١٦٥(املصدر السابق  )٢(



 

 ٢٣٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 
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ٌوصار كثري من أهـل البـدع مثـل اخلـوارج والـروافض ( :قال شيخ اإلسالم
ًوالقدرية واجلهمية واملمثلة يعتقدون اعتقادا، هو ضالل يرونه هو احلـق، ويـرون  ِّ
ٌكفر من خالفهم يف ذلك، فيصري فيهم شوب قوي مـن أهـل الكتـاب يف كفـرهم 

ُكفـرين يكفـر باملقالـة التـي ال تفهـم باحلق وظلمهم للخلق، ولعل أكثر هؤالء امل ِّ
ُحقيقتها وال تعرف حجتها، وبإزاء هـؤالء املكفـرين بالباطـل أقـوام ال يعرفـون 
اعتقاد أهل السنة واجلامعة كـام جيـب، أو يعرفـون بعـضه وجيهلـون بعـضه، ومـا 
عرفوه منه قد ال يبينونه للنـاس؛ بـل يكتمونـه، وال ينهـون عـن البـدع املخالفـة 

لسنة، وال يذمون أهل البدع ويعاقبوهنم؛ بل لعلهم يـذمون الكـالم يف  للكتاب وا
ًالسنة وأصول الدين ذما مطلقا، ال يفرقون فيه بني مـا دل عليـه الكتـاب والـسنة  ً
واإلمجاع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون اجلميع عىل مذاهبهم املختلفة، 

وغ فيهـا النـزاع؛ وهـذه الطريقـة قـد كام يقر العلامء يف مواضع االجتهاد التي يـس



 

 ٢٣٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

تغلب عىل كثري من املرجئة وبعـض املتفقهـة واملتـصوفة واملتفلـسفة، كـام تغلـب 
األوىل عىل كثري من أهل األهواء والكالم، وكال هاتني الطريقتني منحرفة خارجـة 

 .)عن الكتاب والسنة
طريقـه نكـص عـىل ًوهلذا جتد كثريا من هؤالء ملا مل يتبني له اهلـدى يف (: وقال

عقبيه، فاشتغل باتباع شهوات الغي يف بطنـه وفرجـه، أو رياسـته ومالـه، ونحـو 
ذلك؛ لعدم العلم واليقني الذي يطمئن إليه قلبه وينرشح له صدره، ويف احلـديث 

 إن أخوف ما أخـاف علـيكم شـهوات الغـي يف بطـونكم«: خاملأثور عن النبي 
 وهؤالء املعرضون عن الطريقة النبويـة الـسلفية .»وفروجكم، ومضالت الفتن

اتباع شهوات الغي ومـضالت الفـتن، فيكـون فـيهم مـن : جيتمع فيهم هذا وهذا
، وهلـذا خالضالل والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث اهللا به رسوله 

 A @ ? < = > :; 9 8 7: أمرنا اهللا أن نقول يف كل صالة

B C D ]الفاحتة[. 
ٌاليهـود مغـضوب علـيهم، والنـصارى «:  أنـه قـالخوقد صح عن النبـي 

 .»ضالون
                                                       

 ).١٢/٤٦٧ (»جمموع الفتاوى« )١(

، )إن أخـوف مـا أخـاف(بـدل ) إن ممـا أخـشى: (، واللفظ له، وعنده)٤/٤٢٠( أخرجه أمحد :صحيح )٢(
 »صـحيح الرتغيـب والرتهيـب«[، )١٣٢ (»كـشف األسـتار« والبـزار ،)٥١١ (»الصغري«والطرباين يف 

)٥٢.[( 

 .تقدم خترجيه )٣(



 

 ٢٣٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 إناحذروا فتنة العـامل الفـاجر، والعابـد اجلاهـل؛ فـ(: وكان السلف يقولون
 .)!فكيف إذا اجتمع يف الرجل الضالل والفجور؟. )فتنتهام فتنة لكل مفتون

والبدعـة مـا خالفـت الكتـاب والـسنة أو إمجـاع سـلف األمـة مـن (: وقال
ــة،  ــة واجلهمي ــروافض والقدري ــادات، كــأقوال اخلــوارج وال االعتقــادات والعب

الذين يتعبدون بالرقص والغناء يف املساجد، والـذين يتعبـدون بحلـق اللحـى وك
وأكل احلشيشة، وأنواع ذلك من البـدع التـي يتعبـد هبـا طوائـف مـن املخـالفني 

 .)للكتاب والسنة، واهللا املستعان
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 ).١٦٦، ١/١٦٥ (»درء تعارض العقل والنقل« )١(

 ).١٨/٣٤٦ (»جمموع الفتاوى« )٢(



 

 ٢٣٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 
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فإذا أحببته كنت سمعه الذي يـسمع «:  فيام يرويه عن ربه عز وجلخوقال 

، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا، وإن سألني به، وبرصه الذي يبرص به
 .»ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه

والرجل الصادق البار يظهر عىل وجهه مـن نـور صـدقه ( :قال شيخ اإلسالم
ن وهبجة وجهه سيام يعرف هبا، وكذلك الكاذب الفاجر، وكلام طال عمـر اإلنـسا

ظهر هذا األثر فيه، حتى إن الرجل يكون يف صغره مجيل الوجه، فإذا كان من أهل 
َّالفجور، مرصا عىل ذلك، يظهر عليه يف آخر عمره من قبح الوجه ما أثـ ره باطنـه، ً

ًإن للحسنة لنورا يف القلب، وضياء (: وبالعكس، وقد روي عن ابن عباس أنه قال ً
ًيف الوجه، وقوة يف البدن، وسعة يف ً الرزق، وحمبـة يف قلـوب اخللـق، وإن للـسيئة ً

ًلظلمة يف القلب، وسوادا يف الوجه، ووهنا يف البدن، وبغضة يف قلوب اخللق ً ً ً(. 
: وقد يكون الرجل ممن ال يتعمد الكذب لكن يعتقد اعتقادات باطلة كاذبة
 يف اهللا، أو يف رسله، أو يف دينه، أو عباده الصاحلني، وتكون له زهادة وعبادة

ًواجتهاد يف ذلك، فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه يف باطنه، ويظهر 
                                                       

 ).٦٥٠٢(أخرجه البخاري  :صحيح )١(



 

 ٢٣٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ذلك عىل وجهه، فيعلوه من القرتة والسواد ما يناسب حاله، كام قال بعض 
. »لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان، إن سواد البدعة لفي وجهه«: السلف

ًوهذه األمور تظهر يوم القيامة ظهورا تاما، قال تعا  C D E F G: ىلً

H I J K L M N O P Q SR T U V W X Y 
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خ 

فال يبيحون ما حرم اهللا بحجة التيسري عىل الناس، أو كسب تعاطفهم،أو 
وط أمام شهوات النفس ووطأة اإلعالم الغادر، واهللا للوصول إىل املناصب والسق

 .اهلادي إىل سواء السبيل
 ¼ « ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º: قال تعاىل

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ]وقال تعاىل .]املائدة :
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 ).٦/٤٨٩ (»اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح« )١(



 

 ٢٣٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 نبي، كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء؛ كلام هلك نبي خلفه«: ×وقال 
ُفـوا ببيعـة «: فام تأمرنا؟ قال:  قالوا.»، وسيكون خلفاء فيكثرونوإنه ال نبي بعدي

أخرجه البخاري . »األول فاألول، أعطوهم حقهم، فإن اهللا سائلهم عام اسرتعاهم
 .امن حديث أيب هريرة 

وكذلك العلامء إذا أقاموا كتاب اهللا وفقهوا ما فيه من البينات التي هي ( 
حجج اهللا، وما فيه من اهلدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا 

 وهي سنته لوجدوا فيها من أنواع العلوم خحكمة اهللا التي بعث هبا رسوله 
ني املحق واملبطل من مجيع  حينئذ بالنافعة ما حييط بعلم عامة الناس، ومليزوا

 :: اخللق، بوصف الشهادة التي جعلها اهللا هلذه األمة، حيث يقول عز وجل

; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g h i j k]والستغنوا بذلك عام ابتدعه املبتدعون من ]البقرة 
احلجج الفاسدة التي يزعم الكالميون أهنم ينرصون هبا أصل الدين، ومن الرأي 
الفاسد الذي يزعم القياسيون أهنم يتمون به فروع الدين، وما كان من احلجج 

، فهمه خًأي سديدا فذلك له أصل يف كتاب اهللا وسنة رسوله ًصحيحا ومن الر
 .)من فهمه وحرمه من حرمه

                                                       
 ).١٨٤٢(، ومسلم )٣٤٥٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).١/٢٨٢ (»اقتضاء الرصاط املستقيم« )٢(



 

 ٢٣٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 وبـام كـان عليـه هـو خومن له خربة بام بعث اهللا به رسوله ( :قال ابن القيم
ًوأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، واهللا املستعان، 

رم اهللا تنتهـك، وحـدوده تـضاع، ودينـه يـرتك، وأي دين وأي خري فيمن يرى حما
 يرغب عنها، وهـو بـارد القلـب سـاكت اللـسان، شـيطان خوسنة رسول اهللا 

، وهل بلية الـدين إال مـن هـؤالء !ٌأخرس، كام أن املتكلم بالباطل شيطان ناطق؟
الذين إذا سلمت هلـم مـآكلهم ورياسـاهتم، فـال مبـاالة بـام جـرى عـىل الـدين، 

 املتلمظ، ولو نوزع يف بعض ما فيه غـضاضة عليـه يف جاهـه أو وخيارهم املتحزن
ماله بذل وتبذل، وجد واجتهد، واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة بحسب وسعه، 
ٍوهؤالء مع سقوطهم من عني اهللا ومقت اهللا هلـم قـد بلـوا يف الـدنيا بـأعظم بليـة 

اتـه أتـم تكون، وهم ال يشعرون؛ وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلـام كانـت حي
 .)كان غضبه هللا ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل

                                                       
 ).٢/١٧٧ (»إعالم املوقعني« )١(



 

 ٢٤٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 




 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z: قال تعاىل

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ]وقال تعاىل .]النحل :Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 

t u v w x y z ]النساء[. 
ًمن خص بالعلم قوما دون قوم ( :باب:  يف كتاب العلمقال اإلمام البخاري

َّحدثوا الناس بام يعرفـون، أحتبـون أن يكـذب (: ، وقال عيل)كراهية أن ال يفهموا َ ُ
 .)اهللا ورسوله

حـدثني أيب، عـن : ٍحدثنا معاذ بن هشام قـال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال
ا يـ«: ٌ ومعاذ رديفه عىل الرحل، قالخأن النبي : ٍحدثنا أنس بن مالك: قتادة قال

لبيـك يـا :  قال.»يا معاذ«: قال. لبيك يا رسول اهللا وسعديك: قال. »ٍمعاذ بن جبل
ًما من أحد يـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا «: ًثالثا، قال. رسول اهللا وسعديك ٍ

                                                       
 ).١/٢٩٧ (»البخاري مع الفتح«) ٤٩(باب  )١(



 

 ٢٤١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ُيا رسول اهللا، أفـال أخـرب :  قال.»ًرسول اهللا صدقا من قلبه، إال حرمه اهللا عىل النار
 .ً وأخرب هبا معاذ عند موته تأثام.»َّتكلواًإذا ي«: قال! هبا الناس فيستبرشوا؟

ٌكثري من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة األخالق التي كان (
يعامله هبا قبل الرياسة، فال يصادفها فينتقض ما بينهام من املودة، وهذا مـن جهـل 
الصاحب الطالب للعادة، وهو بمنزلة من يطلب مـن صـاحبه إذا سـكر أخـالق 

ًصاحي، وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرة كسكرة اخلمر، أو أشـد، ولـو مل يكـن ال
للرياسة سكرة ملا اختارها صاحبها عىل اآلخـرة الدائمـة الباقيـة، فـسكرهتا فـوق 
ُسكرة اخلمر بكثري، وحمال أن يرى من السكران أخالق الـصاحي وطبعـه، وهلـذا 

باخلطـاب اللـني، فمخاطبـة أمر اهللا تعاىل أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القـبط 
ًالرؤساء بالقول اللني أمر مطلـوب رشعـا وعقـال وعرفـا، ولـذلك جتـد النـاس  ًً

 خياطب رؤساء العشائر والقبائل، وتأمل خكاملفطورين عليه، وهكذا كان النبي 
 8 7 6 54 3 2 1 0 / .: امتثال موسى ملا أمر بـه كيـف قـال لفرعـون

: فأخرج الكالم معه خمرج السؤال والعرض، ال خمرج األمر، وقال. ]النازعـات[ 9
  . ]النازعات[ 4 3 2 1

فنسب الفعل إليه هو، وذكر لفظ التزكي دون غـريه؛ . إىل أن أزكيك: ومل يقل
أكون كالـدليل . ]١٩:زعاتالنا[ 7 6 5: ملا فيه من الربكة واخلري والنامء، ثم قال
استدعاء إليامنـه بربـه . ]١٩:النازعـات[ 7 6: بني يديك، الذي يسري أمامك، وقال

ًالذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغريا ويافعا وكبريا ً ً. 
                                                       

 ).٣٢(، ومسلم )١٢٨(أخرجه البخاري  :صحيح )١(



 

 ٢٤٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 D E F G H I J K L M N O: وكذلك قول إبـراهيم اخلليـل ألبيـه

P ]فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة عىل توقريه، ومل يسمه باسمه، ثم أخرج . ]مريم
. ]مـريم[ E F G H I J K L M N O P: الكالم معه خمرج الـسؤال، فقـال

لـه :فلم يقل. ]٤٣:مريم[ Q R S T U V W X Y: ثم قال. ال تعبد: ومل يقل
بل عدل عن هذه العبارة إىل ألطف عبارة تدل عىل هذا . إنك جاهل ال علم عندك

 ^ [ \ ] Z: ثم قال. ]٤٣:مـريم[ T U V W X Y: املعنى، فقال
 j: ثم قـال. ]١٩:النازعات[ 7 6 5: ومثل هذا قول موسى لفرعون. ]مريم[

k l m n o p q r s t u ]فنـسب اخلـوف إىل نفـسه . ]مريم
فـذكر . n: دون أبيه، كام يفعل الشفيق اخلائف عىل من يشفق عليـه، وقـال

َّلفظ املس الذي هو ألطف من غريه، ثم نكر العذاب، ثـم ذكـر الـرمحن، ومل يقـل 
 !لني من هذا؟اجلبار وال القهار، فأي خطاب ألطف وأ

 t u v: لقومه، حيث قال) يس(ونظري هذا اخلطاب صاحب 

xw y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ]يــــــس[ .
 a b c d fe g h i j lk m `: ونظري ذلك قول نوح لقومـه

n o p q r s ]٤-٢:نوح[. 
وكذلك سائر خطاب األنبياء ألمتهم يف القرآن إذا تأملته وجدته ألني خطاب 

 l m: وألطفه، بل خطاب اهللا لعباده ألطـف خطـاب وألينـه، كقولـه تعـاىل

n o p q r s t ولــه تعــاىلوق. ]٢٤-٢١:البقــرة[ اآليــات :! " 



 

 ٢٤٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ــــــج[ 3 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # . ]٧٣:احل
 .]فاطر[ < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .: وقوله

 l m n o p q r s t u v w x: وتأمل ما يف قوله تعـاىل

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ]مـــــن . ]الكهـــــف
 d e f g h i j: اللطف الذي سلب العقول، وقوله تعاىل

k l ]نرتككم فال ننصحكم وال ندعوكم : عىل أحد التأويلني، أي. ]الزخرف
 .ونعرض عنكم، إذا أعرضتم أنتم وأرسفتم

 I J K L M N O: وتأمل لطف خطاب نذر اجلن لقومهم وقوهلم

P Q R S T U V W ]األحقاف[(. 
 :×خر وهو يصف كالم نبي اهللا موسى قال ابن القيم، يف موضع آ

وتأمل حسن سياق هذه اجلمل، وترتيب هذا اخلطاب، ولطف هـذا القـول (
اللني الذي سلب القلوب حسنه وحالوتـه، مـع جاللتـه وعظمتـه؛ كيـف ابتـدأ 

إنـا مل نأتـك لننازعـك : ويف ضـمن ذلـك. ]١٩:مـريم[ e f g: اخلطاب بقوله
ويف . ال لنرشكك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسالن من ربك إليـكملكك، و

ًإضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهام استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله، كـام 
وإن كـان . أنا رسول موالك إليك وأستاذك: يقول الرسول للرجل من عند مواله

                                                       
 ).٣/٦٥٢ (»بدائع الفوائد« )١(



 

 ٢٤٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

لطاعة له، ثم إهنام طلبـا منـه ًأستاذمها معا، ولكن ينبهه بإضافته إليه عىل السمع وا
ّأن يرسل معهام بني إرسائيل وخييل بينهم وبيـنهام، وال يعـذهبم، ومـن طلـب مـن 
غريه ترك العدوان والظلم وتعـذيب مـن ال يـستحق العـذاب، فلـم يطلـب منـه 
َشططا، ومل يرهقه من أمره عرسا، بل طلـب منـه غايـة النـصف، ثـم أخـربه بعـد  َّ ً ً

فقـد . ]٤٧:طـه[ Ä Å Æ Ç È: قوله تعـاىل: حدهاأ: الطلب بثالث إخبارات
برئنا من عهدة نسبتك لنا إىل التقول واالفرتاء بام جئناك به من الربهـان والداللـة 

إمـا أن يـسمع : الواضحة، فقد قامت احلجة، ثم بعد ذلك للمرسل إليـه حالتـان
 .]طه[ Ê Ë Ì Í Î Ïويطيع فيكون من أهل اهلدى، 

فجمعت اآلية طلب . ]طه[ Õ Ö × Ø Ù Úوإما أن يكذب ويتوىل، 
اإلنصاف وإقامة احلجة، وبيان ما يستحق السامع املطيع، ومـا يـستحقه املكـذب 

 .»)املتويل، بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯: × هو اجلواب عىل قول موسى فام: فإن قيل

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ]؟]اإلرساء 
 .هذا من باب اإلخبار وليس من باب اإلنشاء، واهللا أعلم: قيل

                                                       
 ).٢/٣٦٩ (»بدائع الفوائد« )١(



 

 ٢٤٥ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
ـــا ـــاىلق  + * ( ) ' & % $ # " !: ل تع

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; < = > ? @ A B C ]التوبة[. 

لتأخذن كـام أخـذت األمـم مـن «:  قالخ، عن النبي اوعن أيب هريرة 
ً وشربا بشرب، وباعا بباع، حتى لو أن أحدا مـن أولئـك دخـل ًقبلكم ذراعا بذراع، ًً

ّجحر ضب لـدخلتموه  # " !: اقـرؤوا إن شـئتم:  قـال أبـو هريـرة.»ُ

يـا رسـول اهللا، كـام صـنعت فـارس : قـالوا. ]٦٩:التوبـة[اآلية  .' & % $
 .»إال همفهل الناس «: والروم وأهل الكتاب؟ قال

ما أشبه الليلة بالبارحة؛ هـؤالء (:  يف هذه اآلية أنه قالبوعن ابن عباس 
 .)ُبنو إرسائيل شبهنا هبم
، ً وهدياًأنتم أشبه األمم ببني إرسائيل سمتا(:  أنه قالاوعن ابن مسعود 

 .)تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غري أين ال أدري أتعبدون العجل أم ال؟
                                                       

] حسني سليم أسـد:  حتقيق،)١٢/١٨٢ (»مسند أيب يعىل«[ ، )٦٢٨٤(بو يعىل  أخرجه أ:ضعيفإسناده  )١(
ليست موجودة ) وأهل الكتاب(ومجلة ) فهل الناس(بدل ) فام الناس(و ) صنعت(بدل ) فعلت: (وعنده

 .يف لفظ احلديث

 ).١٤/٣٤٢ (»تفسريه«أخرجه ابن جرير الطربي يف  )٢(



 

 ٢٤٦ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

املنـافقون الـذين مـنكم اليـوم رش مـن (:  قـالبوعن حذيفة بن الـيامن 
أولئك كـانوا (: وكيف؟ قال: قلنا. )خ كانوا عىل عهد رسول اهللا املنافقني الذين

 .»)خيفون نفاقهم، وهؤالء أعلنوه
وأما السنة فجاءت باإلخبار بمشاهبتهم يف الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك، 

 »الـصحيحني«؛ ففي وكذلك يف الدين، فأما األول الذي هو االستمتاع باخلالق
 بعث أبا عبيـدة بـن اجلـراح إىل البحـرين خأن رسول اهللا : عن عمرو بن عوف

ّ  هو صالح أهل البحرين وأمر علـيهم العـالء خيأيت بجزيتها، وكان رسول اهللا 
  بن احلرضمي، فقدم أبـو عبيـدة بـامل مـن البحـرين، فـسمعت األنـصار بقـدوم ا

 خ، فلـام صـىل رسـول اهللا خأيب عبيدة، فوافوا صالة الفجـر مـع رسـول اهللا 
أظنكم سمعتم «:  حني رآهم، ثم قالخرصف، فتعرضوا له، فتبسم رسول اهللا ان

فأبـرشوا، «: قـال. أجل يا رسول اهللا: فقالوا. »ٍأن أبا عبيدة قدم بيشء من البحرين
كم أن تبـسط ّوأملوا ما يرسكم، فواهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخـشى علـي

ُالدنيا عليكم كام بسطت عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام تنافسوها، وهتلككـم 
 .)ا هـ »كام أهلكتهم

                                                       
 ).٥١ (»املنافقصفة «أخرجه جعفر بن حممد الفريايب يف  )١(

 .يعني املذكور يف اآلية )٢(

 .واللفظ له) ٢٩٦١(، ومسلم )٣١٥٨( أخرجه البخاري :صحيح )٣(

 .العقل. ط) ١٢٧، ١/١٢٥(»اقتضاء الرصاط املستقيم« )٤(



 

 ٢٤٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

، ا، فعن حممد بن عمرو، عن أيب سـلمة، عـن أيب هريـرة وأما اخلوض
، أو اثنتـني ًتفرقت اليهـود عـىل إحـدى وسـبعني فرقـة«:  قالخعن رسول اهللا 

ٍوسبعني فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرق  .»ًةً
إن أهــل «: خقــال رســول اهللا : ، قــالبوعــن معاويــة بــن أيب ســفيان 

، وإن هـذه األمـة سـتفرتق عـىل ًالكتابني افرتقوا يف دينهم عىل ثنتني وسـبعني ملـة
ًثالث وسبعني ملة   .»، وهي اجلامعةًكلها يف النار إال واحدة -األهواء: يعني-ٍ

 كـام يتجـارى ٌإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجـارى هبـم تلـك األهـواء«: وقال
َالكلب َبصاحبه، فال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله ٌ واهللا يا معرش العـرب . »ٌ

ُ لغريكم من الناس أحرى أن ال يقوم بهخلئن مل تقوموا بام جاء به حممد  َ«ه ا (. 
إشارة إىل اتباع الشهوات، وهو داء . ]٦٩:التوبة[ . -: فقوله سبحانه
إشارة إىل اتباع الـشبهات، وهـو . ]٦٩:التوبـة[ 7 6 5: العصاة، وقوله

                                                       
  .يعني املذكور يف اآلية) ١(

 »لـصحيحةا«[، )٦١١٠(، وأبو يعىل )١/٢١٧(واللفظ له، واحلاكم ) ٢٦٤٠( أخرجه الرتمذي :حسن )٢(
)٢٠٣.[( 

ِداء يعرض لإلنسان من عض الكلب الكلب : بَلَالك )٣( َ  فيـصيبه شـبه -وهو الـذي يأكـل حلـوم البـرش-َ
ًاجلنون فال يعض أحدا إال كلب، وتعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من رشب املاء حتى يموت عطـشا ًِ .

 ).٤/١٩٥ (»النهاية يف غريب احلديث«

، )١/٢١٨(، واحلــاكم )٢٥٢١(، والــدارمي )٤٥٩٧( وأبــو داود ،)٤/١٠٢( أخرجــه أمحــد :حــسن )٤(
 ].»املوسوعة احلديثة«[، )٣٧٧، ١٩/٣٧٦ (»الكبري«والطرباين يف 

 ).١٣٧-١/١٣٦ (»اقتضاء الرصاط املستقيم« )٥(



 

 ٢٤٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًداء املبتدعة وأهل األهواء واخلصومات، وكثـريا مـا جيتمعـان، فقـل مـن جتـد يف 
ية عىل أن الذين كانوا من قبل ًاعتقاده فسادا إال وهو ظاهر يف عمله، وقد دلت اآل

 .)استمتعوا وخاضوا، وهؤالء فعلوا مثل أولئك
وهنى عن التشبه بأهل الكتاب وغـريهم مـن الكفـار يف مواضـع (: :وقال 

َكثرية، ألن املشاهبة الظاهرة ذريعة إىل املوافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه اهلـدي اهلـدي  ُ
َخالف«: خأشبه القلب القلب، وقد قال  َ هدينا هدي الكفـارَ ُ«. املـسند« ويف« 

 .) ه ا»من تشبه بقوم فهو منهم«: ًمرفوعا

 
 

 
 

ــــاىل ــــال تع  B C D E F G H I J K L M N O P: ق

Q R S T U V W ]التوبة[. 
                                                       

 ).١/١٣٧ (»إعالم املوقعني« )١(

 ).١٢٥ص (»مراسيله«أخرجه أبو داود يف  )٢(

، والبيهقـي يف )٨٣٢٧ (»األوسـط«، والطرباين يف )٢/٥٠( وأمحد ،)٤٠٣١( أخرجه أبو داود :صحيح )٣(
 )].١٢٦٩ (»إرواء الغليل«[، )١٤٤ (»كشف األستار«، والبزار )١١٩٩ (»الشعب«

 ).١/٣٦٤ (»إغاثة اللهفان« )٤(



 

 ٢٤٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ّإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن «:  أنه قالخ عن النبي »الصحيح«ويف 
، وإنام أقيض بنحو ما أسـمع، فمـن قـضيت لـه مـن يكون أحلن بحجته من بعض

ًأخيه شيئا فال يأخذه، فإنام أقطع له قطعة من النار ً«. فهذا قول إمام احلكام وسيد 
 .ولد آدم

، أبرصوها فإن جاءت بـه أكحـل العينـني، سـابغ األليتـني«: خوقال النبي 
: خ فجاءت بـه كـذلك، فقـال النبـي .»خدلج الساقني، فهو لرشيك بن سحامء

 .»ٌلوال ما مىض من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن«
َ يف رسية فصبحنا احلرقاتخبعثنا رسول اهللا : عن أسامة بن زيد قال ُ من 

، فطعنته، فوقـع يف نفـيس مـن ذلـك. ال إله إال اهللا: ًجهينة، فأدركت رجال، فقال
:  قـال.»!؟وقتلتـه. ال إلـه إال اهللا: أقال«: خ، فقال رسول اهللا خفذكرته للنبي 

أفال شققت عن قلبـه حتـى «: قال. ًيا رسول اهللا، إنام قاهلا خوفا من السالح: قلت
فقال : قال. ّفام زال يكررها عيل حتى متنيت أين أسلمت يومئذ. »تعلم أقاهلا أم ال؟

ُوأنا واهللا ال أقتل مسلام حتى يقتله ذو البطـني : سعد قـال :  قـال-يعنـي أسـامة-ً
ــال[ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥: أمل يقــل اهللا: رجــل . ]٣٩:األنف

                                                       
) فأقـيض عـىل نحـو: (واللفظ للبخاري وعنـده) ١٧١٣(، ومسلم )٧١٦٩( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).ًمن حق أخيه شيئا: (وعنده) نحووإنام أقيض ب(بدل 

 ).١٤٩٦(، ومسلم )٤٧٤٧( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

ُاحلرقات، نسبة إىل احلرقة، واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة بن جهينـة، تـسمى احلرقـة ألنـه  )٣( ُ
 ).١٢/٨٢ (»فتح الباري«. ًحرق قوما بالقتل فبالغ يف ذلك



 

 ٢٥٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ٌقد قاتلنا حتى ال تكون فتنة، وأنـت وأصـحابك تريـدون أن تقـاتلوا : ٌفقال سعد
 .»ٌون فتنةحتى تك

ًإن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهـد (:  يقولاوكان عمر بن اخلطاب  ُ
، وإن الوحي قد انقطع، وإنام نأخذكم اآلن بام ظهر لنا من أعاملكم، خرسول اهللا 

ٌا مـن رسيرتـه يشء، اهللا حياسـبه يف ًفمن أظهر لنا خريا أمنـاه وقربنـاه، ولـيس إلينـ
 .»)ٌإن رسيرته حسنة: ًرسيرته، ومن أظهر لنا سوءا مل نأمنه ومل نصدقه، وإن قال

 
 

 
 < = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /: قال تعـاىل

? @ A B C D E F G H I J ]النساء[. 
 إذا إنا ندخل عىل سلطاننا فنقول له خالف مـا نـتكلم: ٌوقال أناس البن عمر

 .)ًكنا نعدها نفاقا(: قال. خرجنا من عندهم
فاملؤمن إذا كـان بـني الكفـار والفجـار مل يكـن عليـه أن ( :قال شيخ اإلسالم

جياهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه، وإال فبقلبه، مـع أنـه ال يكـذب 
                                                       

 .واللفظ له) ٩٦(، ومسلم )٦٨٧٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).٢٦٤١(أخرجه البخاري  :صحيح )٢(

 ).٧١٧٨( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٢٥١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ويقول بلسانه ما ليس يف قلبه، إما أن يظهر دينه، وإما أن يكتمه، وهو مـع هـذا ال 
 كمـؤمن آل فرعـون وامـرأة فرعـون، يوافقهم عىل دينهم كله، بل غايته أن يكون

ًوهو مل يكن موافقا هلم عىل مجيع دينهم، وال كان يكذب، وال يقول بلسانه ما ليس 
يف قلبه، بل كان يكتم إيامنه، وكتامن الدين يشء وإظهار الدين الباطـل يشء آخـر، 

ُفهذا مل يبحه اهللا قط إال ملن أكره، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر، واهللا  تعاىل قد ُ
فرق بني املنافق واملكره، وأهل البدع حاهلم من جنس حال املنافقني، ال من جنس 
ُحال املكره الذي أكره عىل الكفر وقلبه مطمئن باإليامن، فإن هذا اإلكراه ال يكون 
ًعاما من مجهور بني آدم، بل املسلم يكون أسريا أو منفردا يف بالد الكفر، وال أحـد  ً ً

 الكفر، وال يقوهلا، وال يقول بلسانه ما ليس يف قلبه، وقـد حيتـاج ُيكرهه عىل كلمة
إىل أن يلني لناس من الكفار ليظنوه منهم، وهو مع هذا ال يقول بلسانه ما ليس يف 
ٌقلبه، بل يكتم ما يف قلبه، وفرق بني الكذب وبني الكـتامن، فكـتامن مـا يف الـنفس 

مـؤمن آل فرعـون، وأمـا الـذي يستعمله املؤمن حيث يعـذره اهللا يف اإلظهـار، ك
 .ُيتكلم بالكفر فال يعذره إال إذا أكره

 .ٌواملنافق الكذاب ال يعذر بحال، ولكن يف املعاريض مندوحة عن الكذب
ثم ذلك املؤمن الذي يكتم إيامنه يكون بني الكفار الذين ال يعلمون دينـه، وهـو 

 قلبه يوجب أن يعاملهم ٌمع هذا مؤمن عندهم حيبونه ويكرمونه، ألن اإليامن الذي يف
ًبالصدق واألمانة والنصح وإرادة اخلري هبم، وإن مل يكن موافقا هلم عـىل ديـنهم، كـام 
ًكان يوسف الصديق يسري يف أهل مرص، وكانوا كفارا، وكام كـان مـؤمن آل فرعـون 

 .]٢٨:غافر[ P O N M L K: يكتم إيامنه، ومع هذا كان يعظم موسى ويقول



 

 ٢٥٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًوأما الرافيض فال يعارش أحدا إال استعمل معه النفاق، فإن دينه الذي يف قلبـه 
دين فاسد حيمله عىل الكذب واخليانة، وغش الناس، وإرادة الـسوء هبـم، فهـو ال 
ًيألوهم خباال، وال يرتك رشا يقدر عليه إال فعله هبـم، وهـو ممقـوت عنـد مـن ال  ً

رافيض تظهر عىل وجهه سـيام النفـاق، ويف حلـن القـول، ُيعرفه، وإن مل يعرف أنه 
وهلذا جتده ينافق ضعفاء الناس ومن ال حاجة به إليه؛ ملا يف قلبه من النفـاق الـذي 

 .)يضعف قلبه
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Ã Â Á À ¿ ¾ ]وقال تعاىل .]األنفـال : H G F E D C B A @ ? >

I ]النجم[. 
 :وال يستقيم الزهد يف الدنيا إال بعد نظرين صحيحني( :قال ابن القيم

 النظــر يف الــدنيا ورسعــة زواهلــا وفنائهــا، واضــمحالهلا ونقــصها :النظــر األول
وخستها، وأمل املزامحة عليها، واحلـرص عليهـا، ومـا يف ذلـك مـن الغـصص 
والنغص واألنكاد، وآخر ذلك الزوال واالنقطاع، مع ما يعقب مـن احلـرسة 

                                                       
 ).٦/٤٢٥ (»منهاج السنة« )١(



 

 ٢٥٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

هبا، وغـم واألسف، فطالبها ال ينفك من هم قبل حصوهلا، وهم حال الظفر 
 .وحزن بعد فواهتا، فهذا أحد النظرين

 ودوامها وبقائهـا، ورشف -وال بد- النظر يف اآلخرة وإقباهلا وجميئها :النظر الثاين
ما فيها من اخلريات واملرسات، والتفاوت الذي بينه وبني ما هاهنا، فهـي كـام 

هي خريات كاملة دائمة، وهـذه ف. ]األعىل[ ( ) ' &: قال اهللا سبحانه
 .خياالت ناقصة منقطعة مضمحلة

فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتيض العقل إيثاره، وزهد فيام يقتـيض الزهـد 
فيه، فكل أحد مطبوع عىل أن ال يرتك النفـع العاجـل واللـذة احلـارضة إىل النفـع 

عـىل العاجـل وقويـت اآلجل واللذة الغائبة املنتظرة إال إذا تبني له فضل اآلجـل 
رغبته يف األعىل األفضل، فإذا آثر الفاين الناقص كان ذلك إما لعدم تبـني الفـضل 
له، وإما لعدم رغبته يف األفضل، وكل واحد من األمرين يدل عىل ضعف اإليامن، 

 .وضعف العقل والبصرية
ُفإن الراغب يف الدنيا احلريص عليها املؤثر هلا؛ إما أن يـصدق بـأن مـا هنـاك 
ًأرشف وأفضل وأبقى، وإما أن ال يصدق، فإن مل يصدق بذلك كان عادما لإليـامن  ُ

 .وإن صدق بذلك ومل يؤثره كان فاسد العقل سيئ االختيار لنفسه! ًرأسا
وهذا تقسيم حارض رضوري ال ينفك العبد من أحـد القـسمني منـه، فإيثـار 

 العقـل، ومـا أكثـر مـا الدنيا عىل اآلخرة إما من فساد يف اإليامن، وإما من فساد يف
 وراء ظهره هو وأصحابه، ورصفوا عنهـا خيكون منهام، وهلذا نبذها رسول اهللا 



 

 ٢٥٤ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ًقلوهبم، وطرحوها ومل يألفوها، وهجروها ومل يميلـوا إليهـا، وعـدوها سـجنا ال 
جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوا لنالوا منها كل حمبوب، ولوصلوا منها 

عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت عىل أصـحابه إىل كل مرغوب، فقد 
فآثروا هبا، ومل يبيعوا حظهم من اآلخرة هبا، وعلموا أهنا معـرب وممـر، ال دار مقـام 
ومستقر، وأهنا دار عبور ال دار رسور، وأهنـا سـحابة صـيف تنقـشع عـن قليـل، 

 .وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل
، ثـم راح ٍ يف ظـل شـجرةوللدنيا، إنام أنا كراكب قالمايل «: خقال النبي 

ُما الدنيا يف اآلخـرة إال كـام يـدخل أحـدكم إصـبعه يف الـيم، «:  وقال.»وتركها
 .»فلينظر بم ترجع

 ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤: وقال خالقها سبحانه
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النهايـة يف غريـب احلـديث «. وهي االسرتاحة نصف النهار، وإن مل يكـن معهـا نـوم: قال، من القيلولة )١(
 ).٤/١٣٣ (»واألثر

) أنـا راكـب(بـدل ) مثيل ومثل الدنيا كمثل راكب: (اللفظ له وعندهو) ١/٤٤١( أخرجه أمحد :صحيح )٢(
، والبزار )٤/٣٤٥(، واحلاكم )٤١٠٩(، وابن ماجه )٢٣٧٧(، والرتمذي )ظل شجرة يف يوم صائف(و
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٥٢٢٩(، وأبو يعىل )١٥٣٣(

إال كـام يـدخل (بـدل ) ِ هـذهإال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه: (وعنده) ٢٨٥٨( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 ).أحدكم إصبعه
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وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد ملن ريض باحلياة الدنيا واطمأن هبـا، وغفـل 

 + * ( ) ' & % $ # " !: عن آياته ومل يرج لقاءه، فقال
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 D E F G H: حانه من ريض بالدنيا من املؤمنني، فقالّوعري سب
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\ ] ^ _ ` a b ]وعىل قدر رغبة العبد يف الدنيا ورضاه هبا . ]التوبة
 . وطلب اآلخرةيكون تثاقله عن طاعة اهللا
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_ ̂  ] \ [ Z Y X W V ]واهللا املستعان وعليه التكالن. ]طه(. 

 
 

 
 .]األعراف[ E F G H I J K L: قال تعاىل

ضمنته هذه اآلية من حسن املعارشة مع اخللق، وأداء تفتدبر ما (: قال ابن القيم
حق اهللا فيهم، والسالمة من رشهم، فلـو أخـذ النـاس كلهـم هبـذه اآليـة لكفـتهم 

لـه ُوشفتهم، فإن العفو ما عفي من أخالقهم وسمحت به طبـائعهم، ووسـعهم بذ
فـأمرهم : من أمواهلم وأخالقهم، فهذا ما مـنهم إليـه، وأمـا مـا يكـون منـه إلـيهم

باملعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر اهللا به، وأما ما يتقي 
 .فاإلعراض عنه، وترك االنتقام لنفسه، واالنتصار هلا: به أذى جاهلهم

                                                       
 ).٩٨-٩٦ص (»الفوائد« )١(



 

 ٢٥٧ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

سة هلذا العامل أحسن مـن هـذه فأي كامل للعبد وراء هذا؟ وأي معارشة وسيا
ّفلو فكر الرجل يف كل رش يلحقـه مـن العـامل، أعنـي الـرش ! املعارشة والسياسة؟

احلقيقي الذي ال يوجب له الرفعة والزلفى مـن اهللا؛ وجـد سـببه اإلخـالل هبـذه 
الثالث، أو بعضها، وإال فمع القيام هبا فكل ما حيصل له من الناس فهو خـري لـه، 

ً الظاهر، فإنه يتولد من األمر باملعروف، وال يتولد منـه إال خـريا، ًوإن كان رشا يف
 , + * ( ) ' & % $ # " !: وإن ورد يف حالة رش وأذى، كام قـال تعـاىل

 .]١١:النور[ 0 / . -
آل [ A B C D E @ ? < = > ; : 9: خوقال تعاىل لنبيه 

وقد تضمنت هذه الكلامت مراعـاة حـق اهللا وحـق اخللـق، فـإهنم إمـا . ]١٥٩:مرانع
يسيئوا يف حق اهللا، أو يف حق رسوله، فإن أسـاءوا يف حقـك فقابـل ذلـك بعفـوك 
 عنهم، وإن أساءوا يف حقي فاسألني أغفر هلم، واستجلب قلوهبم، واستخرج مـا
عندهم من الرأي بمشاورهتم، فـإن ذلـك أحـرى يف اسـتجالب طـاعتهم وبـذل 
النصيحة، فإذا عزمت فال استشارة بعد ذلك، بل توكل وامض ملا عزمت عليه من 
أمرك، فإن اهللا حيب املتوكلني، فهذا وأمثاله من األخالق التي أدب اهللا هبا رسـوله 

كـان «: لقالـت عائـشة . ]القلـم[ k l m n o: ، وقال تعـاىل فيـهخ
 :وهذا ال يتم إال بثالثة أشياء. »خلقه القرآن

                                                       
 .تقدم خترجيهوقد  )] ٤٨١١ (»صحيح اجلامع« [:صحيح )١(



 

 ٢٥٨ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ً أن يكون العود طيبا، فأما إن كانـت الطبيعـة جافيـة غليظـة يابـسة عـرس :أحدها
ًعليها مزاولة ذلك علام وإرادة وعمال، بخالف الطبيعة املنقادة اللينة السلـس ً ة ً

 .القياد، فإهنا مستعدة؛ إنام تريد احلرث والبذر
 أن تكون النفس قوية غالبة، قاهرة لدواعي البطالـة والغـي واهلـوى، فـإن :الثاين

هذه األمور تنايف الكامل، فإن مل تقو النفس عـىل قهرهـا، وإال مل تـزل مغلوبـة 
 .مقهورة

 الـشحم والـورم،  علم شاف بحقائق األشياء وتنزيلها منازهلـا يميـز بـني:الثالث
 .والزجاجة واجلوهرة

فإذا اجتمعت فيه هذه اخلصال الثالث وسـاعد التوفيـق فهـو القـسم الـذي 
 .)سبقت هلم من رهبم احلسنى، ومتت هلم العناية

 
 

 
 

 .]السجدة[ U T S R Q P O N M L K J: بقوله تعاىل

                                                       
 ).٧٧ص (»زاد املهاجر إىل ربه« )١(



 

 ٢٥٩ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

ٌفإن الدين كله علم باحلق وعمل به، فالعمل به ال بد فيـه : (قال شيخ اإلسالم
علـيكم (: من الصرب، بل وطلب علمه حيتاج إىل الصرب، كام قـال معـاذ بـن جبـل

ٌخشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمـه ملـن ال ٌبالعلم، فإن طلبه هللا عبادة، ومعرفته  ٌ
َّيعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف اهللا ويعبد، وبه يمجد ويوحد، يرفع اهللا  َّ ُ ُ ٌ ٌ

ًبالعلم أقواما فيجعلهم للناس قادة وأئمة، هيتدون هبم، وينتهون إىل رأهيم ًً(. 
، وهلـذا قـال فجعل البحث عن العلم من اجلهاد، وال بد يف اجلهاد من الصرب

ــاىل  / . - , + * ( ') & % $ "# !: تع

 .]ص[ A B C D E F @ ? <: وقال تعاىل .]العرص[ 1 0
فالعلم النافع هو أصل اهلدى، والعمل باحلق هو الرشـاد، وضـد األول هـو 

اتباع اهلوى، : العمل بغري علم، والغي: ثاين هو الغي، والضاللالضالل، وضد ال
فال ينال اهلدى إال بالعلم، . ]النجم[ * ( ) ' & $% # " !: قال تعاىل

أال إن الـصرب مـن اإليـامن بمنزلـة (: وال ينال الرشاد إال بالصرب، وهلذا قـال عـيل
أال ال (: ، ثـم رفـع صـوته فقـال)، فإذا انقطع الرأس بان اجلسدالرأس من اجلسد
 .)ـه ا)إيامن ملن ال صرب له
وأصل كل فتنة إنام هو من تقديم الرأي عىل الرشع، واهلوى « :وقال ابن القيم

ل فتنة الشهوة، ففتنـة الـشبهات عىل العقل، فاألول أصل فتنة الشبهة، والثاين أص
                                                       

 .بنحوه) ٢٥١ (»جامع بيان العلم وفضله«، وابن عبدالرب يف )٣٠٣، ١/٣٠٢ (»احللية«أخرجه أبو نعيم يف  )١(

 ).١٢٥٧ (»رشح أصول االعتقاد«لاللكائي يف أخرجه ا )٢(

 ).١٠/٤٠ (»جمموع الفتاوى« )٣(



 

 ٢٦٠ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

تدفع باليقني، وفتنة الشهوات تدفع بالصرب، ولذلك جعل سـبحانه إمامـة الـدين 
 J K L M N O P Q R S: منوطــة هبــذين األمــرين، فقــال

T U ]فدل عىل أنه بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين. ]السجدة(. 
ًواعلم أن الرجل ال يكون إماما يف الدين حتى يكون رأسا يف الدعوة إىل  ً

 ~ { | } t u v w x y z: التوحيد، واملواالة واملعاداة فيه، قال تعاىل

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ]وقال تعاىل. ]البقرة :s t u v 
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È É Ê Ë ]املمتحنة[. 
ً متبع اهلوى ليس أهال أن يطاع، وال يكون إمامـا وال متبوعـا، فـإن واعلم أن ً ً

اهللا سبحانه وتعاىل عزله عن اإلمامة، وهنى عن طاعته، أما عزله فـإن اهللا سـبحانه 
 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {: وتعاىل قال خلليله إبـراهيم

وكل من اتبع هواه فهو ظامل، كام قـال اهللا . ًال ينال عهدي باإلمامة ظاملا: أي. ]البقرة[
وأما النهي عـن طاعتـه فلقولـه . ]٢٩:الروم[ p q r s t u v: تعاىل
 .)]الكهف[ A @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5: تعاىل

                                                       
 ).٢/١٦٧ (»إغاثة اللهفان« )١(

 ).١/٤٧٥ (»روضة املحبني« )٢(



 

 ٢٦١ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 
 

 
 | } k l m n o p q r s t u v w x y z: قال تعاىل
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 .]املمتحنة[ _ ^ [ \ ]
. I J K L M N O P Q R S T U:وقولـه تعـاىل( :قال ابن كثـري

 iينهــاكم عــن اإلحــسان إىل الكفــرة الــذين ال يقــاتلونكم يف الــدين، ال : أي

j .يعاونوا عىل إخراجكم، كالنساء والـضعفة مـنهم، : أيV W .أي :
 ._ ^ [ \ ]تعدلوا، : أي.  X Yحتسنوا إليهم، 

حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عـن فاطمـة بنـت : قال اإلمام أمحد
قـدمت أمـي وهـي مـرشكة يف عهـد : ، قالتلبنت أيب بكر املنذر، عن أسامء 

يا رسول اهللا، إن أمـي قـدمت وهـي : ، فقلتخقريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي 
 .أخرجاه. »يل أمكِنعم، ص«: راغبة، أفأصلها؟ قال

                                                       
قـدمت : (واللفظ لـه وعنـده) ٦/٣٤٧(، وأمحد )١٠٠٣(، ومسلم)٢٦٢٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(

لعبيالن حفظه اهللا يف سند احلديث فإن سنده هو ، وقد أخطأ مؤلف الكتاب ا)قدمت أمي(بدل ) ّعيل أمي
 ).حدثنا هشام، عن أبيه، عن أسامء: ُحدثنا ابن نمري، قال(



 

 ٢٦٢ الحمنهج السلف الصقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

حدثنا مـصعب بـن : حدثنا عبداهللا بن املبارك: حدثنا عارم: وقال اإلمام أمحد
ُقدمت قتيلـة عـىل ابنتهـا «: حدثنا عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، قال: ابتث

ِضباب وأقط وسمن، وهـي مـرشكة، فأبـت أسـامء أن : أسامء بنت أيب بكر هبدايا
وهكـذا رواه ابـن جريـر وابـن أيب حـاتم مـن . »تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها

قتيلة بنت عبد العـزى «: بن جريرحديث مصعب بن ثابت به، ويف رواية ألمحد وا
يف املدة التـي كانـت «: وزاد ابن أيب حاتم. »ِبن عبد أسعد من بني مالك بن حسل

 .»خبني قريش ورسول اهللا 
̂ _: وقوله تعاىل املقسطون عىل «: جاء يف احلديث الصحيح. ] \ [ 

 .»، الذين يعدلون يف حكمهم وأهاليهم وما ولواٍمنابر من نور عن يمني العرش
  a b c d e f g h i j k l m n o `:وقوله تعاىل

إنام ينهاكم عن مواالة هؤالء الذين ناصـبوكم بالعـداوة فقـاتلوكم : أي. ]٩:املمتحنة[
 عىل إخراجكم؛ ينهاكم اهللا عز وجل عن مواالهتم ويـأمركم وأخرجوكم وعاونوا

 .q r s t u v: بمعاداهتم، ثم أكد الوعيد عىل مواالهتم فقال
                                                       

بـدل ) وتدخلها بيتها(و) بنت أيب بكر(بدل ) أبنة أيب بكر: (وعنده) ٤/٤( أخرجه أمحد :ضعيف إسناده) ١(
 ولـيس يف لُنـسب قتيلـة أم أسـامء ُويف هذه الرواية ذكـر ] »املوسوعة احلديثية«) [وأن تدخلها بيتها(

 ).العبيالن(رواية أخرى كام يتوهم من صنيع مؤلف الكتاب 

 .مل أجده )٢(

إن املقسطني عند اهللا، عىل منابر من نور، عن يمني الرمحن عـز «: بلفظ) ١٨٢٨( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 .»وجل، وكلتا يديه يمني، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولو



 

 ٢٦٣ منهج السلف الصالحقواعد يف الدعوة والدعاة من : الثالثالباب 

 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !:كقوله تعـاىل

 .)]املائدة[ ; : 9 8 7 6 5 4 3
ٌ أن نقض عهودهم غدرا سبب لتسليطهم عىل املسلمني، عن ×وبني النبي  ً

ًكيف أنتم إذا مل جتتبوا دينارا وال درمها؟«:  قالاأيب هريرة  وكيـف : فقيل له. »ً
إي والـذي نفـس أيب هريـرة بيـده عـن قـول «: ًترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قـال

 فيشد ختنتهك ذمة اهللا وذمة رسوله «: لعم ذاك؟ قا: قالوا. »الصادق املصدوق
 .»اهللا عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما يف أيدهيم

ًذمـة املـسلمني واحـدة، فمـن أخفـر مـسلام«: ×وقال  ٌ فعليـه لعنـة اهللا 
ٌواملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه رصف وال عدل جه البخاري عن عيل  أخر.»ٌ

َمن قتل معاهدا مل يـرح«: وقال. ا َ ًوإن رحيهـا توجـد مـن  رائحـة اجلنـة ،
 .بمن حديث عبداهللا بن عمرو  »ًمسرية أربعني عاما

                                                       
 ).٤/٣٥٠ (»تفسري ابن كثري« )١(

 ).٣١٨٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 ).٦/٢٨٠ (»فتح الباري«. نقض عهده: ًأخفر مسلام )٣(

 ).١٣٧٠(، ومسلم )١٨٧٠(أخرجه البخاري  :صحيح )٤(

 ).٢/٢٧٢ (»النهاية يف غريب احلديث«. مل يشم رحيها: أي: مل يرح )٥(

 ).٣١٦٦( أخرجه البخاري :صحيح )٦(





 





 

 ٢٦٧ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 
هذه قواعد يف التعامل مع العلامء فعضوا عليهـا بالنواجـذ ! معرش الدعاة إىل اهللا •

 .ّفإن العلامء هم ورثة األنبياء
´ º ¹ ¸ ¶ µ « : خَّامتن اهللا عز وجل عىل هذه األمة ببعثة حممد 

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
Î Í Ì]آل عمران[. 

 .ّ أعظم النعم عىل األمة، وأجلهاخفكانت نعمة بعث حممد 
َتوريث اهللا عز وجل العلامء علوم هذا النبي الكـريم : وإن من متام هذه النعمة

، فكان العلامء هم ورثته القائمني يف أمته بمهمة البالغ، والتعلـيم والتوجيـه، خ
 .ود احلالل واحلراموبيان حد

ًوإذا كان العلامء ورثة علوم األنبياء، فإهنم أيضا ورثـوا قـدرا الئقـا هبـم مـن  ً ً
ُاالعتبار، واملكانة يف الرشيعة، فكان واجبا عىل األمة مـن بعـد طـاعتهم يف طاعـة  ً

 .اهللا، ومواالهتم، واحرتامهم، والسعي إليهم، واألخذ عنهم
علامء هـم املقـدمني، فهـم والة صـدور وعىل هذا جرى سلف األمة، فكان ال

ٌاملجالس، إليهم مرجع األمة يف كل حال، ومفزعها حني حيزهبا أمر ذو بال ُ. 
 . يعرفون هلم أقدارهم، ومنازهلم-يف مجلتهم-والناس 

َثم خلفت خلوف قل فيها العلم وأهله، ونـدر فيهـا األئمـة اجلهابـذة، وقـل  َ َّ ُ ٌَ ُ ََ
قية من السلف، فلم ينزلوهم منازهلم؛ بـل تفرقـوا يف اعتبار الناس لتلك البقية البا

ًذلك طرائق قددا َ ِ: 
                                                       

 . بيشء من الترصف»قواعد يف التعامل مع العلامء«ٌ العنوان وما حتته مأخوذ من كتاب وهذا )١(



 

 ٢٦٨ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ْ فقوم رأوا أن العلامء كسائر الناس، ليس هلم يف الرشيعة اعتبار يعـيل قـدرهم، -١ َ ِ ْ ُ ٌ
ٌفلم يرفعوا بالعلامء رأسا، ويف هؤالء شبه باخلوارج الذين مل يرعـوا لـسادات  ً

ُّت عاقبـة أمـرهم خـرسا فـضلوا  حقهم، فكانـخالعلامء من صحابة النبي  ً ُ
ٍوأضلوا، وفرقوا دينهم شيعا، كل حزب بام لدهيم فرحون ً ُّ َ. 

ً وقوم قدسوا العلامء، ورفعوهم فـوق أقـدارهم، فقلـدوهم يف ديـنهم تقليـدا -٢ ّ َّ ٌ
ِمطلقا، فليس رائد املرء الدليل، بل رائده قول الشيخ، ويف هذا الـصنف شـبه  ُ ً

ٌّم معصومني، وجعلوا هلم مقامـا مل يبلغـه نبـي بالروافض الذين جعلوا أئمته ً
ُمرسل، وال ملك مقـرب، وتعـددت فـرق هـؤالء بحـسب تعـدد الـشيوخ،  ٌ َ َ

ِوتعصب كل قوم لرأي مقلدهم من دون قول اهللا، ورسوله  َّ َ ُ  .خٍ
ً وقوم رأوا للعلامء منزلة، ولكنهم مل يعاملوهم باعتبارهم برشا يقع منهم اخلطـأ -٣ ً

ٍوا معهم بغري املقاييس البرشية، فام إن يروا خطأ من عامل حتى واهلوى، بل تعامل ً
َّيعظموا ذلك اخلطأ ويكربوه ويضخموه، ويطريوا به يف الناس كل مطار ِّ ِّ ِّ. 

 :فهم مجعوا بني متناقضني
 .ُتعظيم العلامء بجعلهم يف منزلة من ال يتصور منه اخلطأ وال يقبل •
 .إن أخطأوا والتشهري هبم وتعيريهمإهدار مكانة العلامء بالكالم عنهم  •

 .ٌهذا إذا مل خيتلقوا اخلطأ ويفتعلوه، فإن فعلوا فذلك أمر أعظم وأخطر
 .ٌوكل هذه الطرائق ظاهرة يف احلياة املعارصة



 

 ٢٦٩ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

إما بعـدم تقـديرهم، : ولئن ساءين سوء معاملة معظم املعارصين ألهل العلم
 .حلكم عليهموإما بعدم اعتبار أقواهلم، وإما لنقص العدل يف ا

ُفقد أثار إعجايب حسن تعامـل الـسلف مـع علامئهـم، وكـامل تقـديرهم هلـم  ِ ِ ُ
 .وعدهلم يف التعامل معهم إن أخطأوا

ًفجمعت مجال يف هدي أولئك السلف األخيار؛ لينتفع هبا من أراد اهللا به خريا  ً ُ
 .من خلفهم

قـوقهم إذ العلامء جدراء منا باحلرص عىل حسن التعامـل، وكـامل الرعايـة حل
 .َّفإن هلم منزلة يف الدين، ليست لغريهم من الناس

 

ًالعارفون برشع اهللا، املتفقهون يف دينه، العاملون بعلمهم عىل هـدى : العلامء هم
 .]٢٦٩:البقرة[« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á Àوبصرية، الذين وهبهم اهللا احلكمة 

الذين جعل اهللا عز وجل عامد الناس علـيهم يف الفقـه والعلـم، : والعلامء هم
 وأمور الدين والدنيا

 الذين ،فقهاء اإلسالم، ومن دارت الفتيا عىل أقواهلم بني األنام: (والعلامء هم
 .)ُخصوا باستنباط األحكام، وعنوا بضبط قواعد احلالل من احلرام

                                                       
 ).٣/٣٢٧ (»جامع البيان«الطربي ) ١(
 ).١/٧ (»إعالم املوقعني«ابن القيم ) ٢(



 

 ٢٧٠ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 الدين، نالوا هذه املنزلة العظيمة باالجتهاد والصرب، وكامل أئمة: والعلامء هم
 .]٢٤:السجدة[U T S R Q P O N M L K J: اليقني

ورثة األنبياء، ورثوا عنهم العلم، فهـم حيملونـه يف صـدورهم، : والعلامء هم
 .يه الناس عىل أعامهلم، ويدعون إل-يف اجلملة-وينطبع 

َالفرقة التي نفرت من هذه األمـة لتتفقـه يف ديـن اهللا، ثـم تقـوم : والعلامء هم َ َ
¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ بواجب الـدعوة، ومهمـة اإلنـذار 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä]التوبة[. 
 الناس الذين ال خيلو زمان منهم حتـى يـأيت أمـر اهللا، فهـم هداة: والعلامء هم

ال تـزال طائفـة مـن «: خرأس الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة، يقول الرسول 
أمتي قائمة بأمر اهللا ال يرضهم من خذهلم، أو خـالفهم حتـى يـأيت أمـر اهللا وهـم 

 »ظاهرون عىل الناس
، )هم أهل العلـم(ة فقال البخاري وأما هذه الطائف: (:قال اإلمام النووي 

، وقال القايض )إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري من هم: (وقال أمحد بن حنبل
، )إنام أراد أمحد أهل السنة واجلامعة ومن يعتقـد مـذهب أهـل احلـديث: (عياض

ٌوحيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بني أنواع املـؤمنني؛ مـنهم : -القائل النووي-قلت 
اتلون ومنهم حمدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بـاملعروف ونـاهون عـن شجعان مق

                                                       
 .واللفظ له) ١٠٣٧(، ومسلم )٣٦٤١(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 ٢٧١ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

املنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من اخلري، فال يلزم أن يكونـوا جمتمعـني، بـل قـد 
 .)يكونوا متفرقني يف أقطار األرض

ًوأيا ما كان القول يف هذه الطائفة، فإن من املتفق عليه أن العلامء هم رؤوسـها 
 .، وغريهم من الناس تبع هلمَّاملقدمون فيها

ــن أيب  ــيل ب ــال ع ــارهم موجــودة، ق ــت شخوصــهم فآث ــامء وإن غاب   ُّإن العل
، وآثـارهم يف العلامء بـاقون مـا بقـي الـدهر، أعيـاهنم مفقـودهم: (اطالب 

 .)القلوب موجودة
ِّمرنا بلزومها، وحـذرنا مـن مفارقتهـاُرأس اجلامعة التي أ: والعلامء هم عـن : ُ

ٍال حيـل دم امـرئ مـسلم، «: خقـال رسـول اهللا :  قـالاعبد اهللا بن مسعود  ُ
الثيب الـزاين، والـنفس : ، وأين رسول اهللا، إال بإحدى ثالثيشهد أن ال إله إال اهللا

  »دينه، املفارق للجامعةبالنفس، والتارك ل
من فارق اجلامعة قيد شرب، فقد «: خقال رسول اهللا :  قالاوعن أيب ذر 

 »خلع ربقة اإلسالم من عنقه
                                                       

 ).١٣/٦٧ (»رشح صحيح مسلم«) ١(

 »احلليـة«، وأبـو نعـيم يف )١/٢٤٧ (»جامع بيان العلم وفضله«جه ابن عبد الرب يف  أخر:إسناده ضعيف) ٢(
 »الفقيـه واملتفقـه«، واخلطيـب البغـدادي يف )٥٠/٢٥٢ (»تـاريخ دمـشق«، وابن عساكر يف )١/١٢١(
 ].حتقيق أيب األشبال الزهريي)/ ٢٨٤ (»جامع بني العلم وفضله«[، )١٧٦(

 .واللفظ له) ١٦٧٦(مسلم و) ٦٨٧٨(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(
 »الـسنن«، والبيهقـي يف )١/٢٠٣(، واحلـاكم )٥/١٨٠(، وأمحـد )٤٧٥٨(أخرجه أبـو داود : صحيح) ٤(

، )٨٩٢ (»الـسنة«، وابن أيب عاصم يف )٤٤٨(، والشهاب )٤٠٥٨) (البحر الزخار(، والبزار )٨/١٥٧(
 )].٨٩٢ (»ظالل اجلنة«[



 

 ٢٧٢ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ُعليكم باجلامعـة، وإيـاكم والفرقـة، فـإن : ( قالاوعن عمر بن اخلطاب 
، وهو مع االثنني أبعد، من أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامعة، ع الواحدالشيطان م

 .)من رسته حسنته، وساءته سيئته فذلكم املؤمن
 : َّواملحصل من أقوال أهل العلم يف معنى اجلامعة قوالن

 . مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا عىل اإلمام الرشعي: أن اجلامعة:القول األول •
 خاملنهج والطريقة، فمن كان عىل هدي النبي :  أن اجلامعة هي:القول الثاين •

 .وصحبه والسلف الصالح فهو مع اجلامعة
وعىل القولني فإن رأس كيان هذه اجلامعة هم العلـامء، فهـم الـذين يعقـدون 

 وهم األدالء عىل املنهج والطريقـة؛ لعلمهـم لإلمام البيعة، وطاعته تبع لطاعتهم،
 وصحبه، والسلف الصالح، ولذلك يـسوق اإلمـام اآلجـري يف خهبدي النبي 

عالمة من أراد اهللا عز : (باب لزوم اجلامعة مجلة من اآليات واألحاديث، ثم يقول
، خكتاب اهللا عـز وجـل، وسـنن رسـول اهللا : ًوجل به خريا سلوك هذا الطريق

، ومن تبعهم بإحسان رمحة اهللا تعاىل عليهم، وما كـان عليـه ي وسنن أصحابه
ٍأئمة املسلمني يف كل بلد إىل آخر ما كان مـن العلـامء، مثـل األوزاعـي، وسـفيان : ِّ

الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأمحد بن حنبل، والقاسم ابن سالم، ومـن 
 .)ء العلامءٍكان عىل مثل طريقهم، وجمانبة كل مذهب ال يذهب إليه هؤال

                                                       
، وابـن حبـان )١/٢٦(، وأمحـد )٥/٣٨٨ (»ىالكـرب«ي يف ، والنسائ)٢١٦٥(أخرجه الرتمذي : صحيح) ١(

 )].٢٥٤٦ (»صحيح اجلامع«[، )١٦٥٩ (»األوسط«، والطرباين يف )١٩٨، ١/١٩٧(، واحلاكم )٤٥٥٧(
 ).١/٣٠١( لآلجري »الرشيعة«) ٢(



 

 ٢٧٣ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 

َإن العلامء يعرفون بعلمهم؛ فالعلم هو ْ امليزة التي متيزهم عن غريهم؛ فهم إن : ُ
 .خجهل الناس نطقوا بالعلم املوروث عن إمام املرسلني 

ُويعرفون برسوخ أقدامهم يف مواطن الشبه؛ حيث تزيغ األفهام فال يـسلم ْ ََ َ َ ْ ُُ ِ َ ِ ُّ َ  إال ُ
 .من آتاه اهللا العلم، أو من اتبع أهل العلم

فالعلامء أطواد ثابتة؛ ألهنم أهل اليقـني الراسـخ الـذي اكتـسبوه بـالعلم، يقـول 
إن الراسخ يف العلم لـو وردت عليـه مـن الـشبه بعـدد : (:اإلمام ابن قيم اجلوزية 

ًأمواج البحر ما أزالت يقينه، وال قدحت فيه شكا؛ ألنه قد رسخ يف  ّالعلم فال تستفزه ّ ِ َ َْ
ًالشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة ُ ُ(. 

ًإن العلــامء يعرفــون أيــضا بجهــادهم، ودعــوهتم إىل اهللا عــز وجــل وبــذهلم  ُ
 .األوقات، واجلهود يف سبيل اهللا

َويعرفون بنسكهم وخشيتهم هللا؛ ألهنـم أعـرف النـاس بـاهللا، يقـول اهللا عـز ُ َ ْ ُ 
 .]فاطر[¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² «: وجل

َويعرفون باستعالئهم عىل الدنيا وحظوظها ُ َ ْ ُ. 
ٍإن العلامء هبذه الصفات وغريها يعرفهم الناس، فأيام رجل رأيت املعتربين يف 

 .ه، وعلمه فهو عاملًاألمة ومجهورها من أهل احلق قد اعتربوه عاملا، ورأوا له ريادت
                                                       

 ).١/١٤٠ (»مفتاح دار السعادة«) ١(

ُ  



 

 ٢٧٤ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ٍومـن لـه يف األمـة لـسان صـدق : (:قال اإلمام شيخ اإلسالم ابـن تيميـة  ُ  
ُعام بحيث يثنـى عليـه وحيمـد يف مجـاهري أجنـاس األمـة، فهـؤالء أئمـة اهلـدى  ُ

 .)ومصابيح الدجى
 : ٌّوهذا حق، فاملسلمون شهداء اهللا يف أرضه

ًليهـا خـريا فقـال النبـي َمروا بجنازة فـأثنوا ع:  قالاعن أنس بن مالك 
ً، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها رشا، فقال»وجبت«: خ ، فقال عمر بـن »وجبت«: ّ

ًهذا أثنيتم عليه خريا، فوجبت لـه اجلنـة، وهـذا «:  ما وجبت؟ قالااخلطاب 
:  ويف روايـة.»أنـتم شـهداء اهللا يف األرض. ًأثنيتم عليه رشا، فوجبـت لـه النـار

 .» يف األرضاملؤمنون شهداء اهللا«
ُومما يعرف به العامل شهادة مشاخيه له بالعلم، فقـد دأب علـامء املـسلمني مـن 
سلف هذه األمة ومن تبعهم بإحسان عـىل توريـث علـومهم لتالمـذهتم، الـذين 
يتبوؤون من بعدهم منازهلم وتصبح هلم الريادة، واإلمامـة يف األمـة، وال يتـصدر 

اخيهم هلـم بـالعلم، وإذهنـم هلـم بالتـصدر، هؤالء التالميذ حتى يروا إقـرار مـش
 .واإلفتاء والتدريس

                                                       
 ). ١١/٤٣ (»الفتاوى«) ١(

 ).٩٤٩(، ومسلم )١٣٦٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٢٦٤٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 ٢٧٥ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ًال ينبغي لرجل يرى نفسه أهال ليشء حتى يسأل مـن : (:قال اإلمام مالك 
 ولـو ، وما أفتيت حتى سألت ربيعة وحييى بن سعيد فأمراين بـذلك،كان أعلم منه

 .)هنياين النتهيت
  لــيس كــل مــن أحــب أن جيلــس يف املــسجد للتحــديث والفتيــا : (...وقــال

جلس، حتى يشاور فيه أهل الصالح والفضل، وأهل اجلهة من املسجد، فإن رأوه 
ًأهال لذلك جلس، وما جلست حتى شهد يل سبعون شـيخا مـن أهـل العلـم أين  ً

 )موضع لذلك
 .دروسه وفتاويه، ومؤلفاته:  وفضلهومما يدل عىل علم العامل
 :لفي عن اإلمام اخلطايبَّقال اإلمام أبو طاهر الس

ٌوأما أبو سليامن الشارح لكتاب أيب داود، فإذا وقف منصف عـىل مـصنفاته، ( ُ
ــورده  ــيام ي ــه ف ــه وديانت ــق إمامت ــه، حتق ــرصفاته يف مؤلفات ــديع ت ــىل ب ــع ع   َّواطل

ٍة العلوم، وطوف، ثم ألف يف فنون مـن وأمانته، وكان قد رحل يف احلديث، وقراء َّ َّ
 )العلم، وصنف

هذه بعض الدالئل الدالة عىل علم العامل وفضله، أما املناصب ونحوهـا فهـي 
 .ليست الدليل عىل العلم

                                                       
 ).٧ (»صفة الفتوى واملستفتى«: ًنقال عن ابن محدان) ١(

 ).٧ (»صفة الفتوى واملستفتى«، وينظر ابن محدان )٢١ (»الديباج«: ًنقال عن ابن فرحون) ٢(
 ).١٧/٢٥ (»سري أعالم النبالء«: ًنقال عن الذهبي) ٣(



 

 ٢٧٦ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

إن العلامء ال حيددون وخيتارون عن طريق االنتخاب، وال عن طريق التعيـني 
ٍالوظيفي، فكأي من عامل يف تاريخ األمة ت ًصدر وعال ذكره، وأصـبح إمامـا لألمـة ٍّ

كلها، وهو مل يعرف املناصب، وما اإلمـام أمحـد، وشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة إال 
 .مثالن من هذا التاريخ الطويل لألمة

ًاملنصب والوالية ال جيعل من ليس عاملـا : (:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ًجمتهدا، عاملا جمتهدا؛ ولو كان الكالم يف العل ً م والدين بالواليات واملنـصب لكـان ً

اخلليفة والسلطان أحق بالكالم يف العلم والدين، وبأن يستفتيه النـاس ويرجعـوا 
إليه فيام أشكل عليهم يف العلم والدين، فإذا كان اخلليفة والسلطان ال يدعي ذلك 
ٍلنفسه، وال يلزم الرعية حكمـه يف ذلـك بقـول دون قـول إال بكتـاب اهللا، وسـنة 

 ....)، فمن هو دون السلطان يف الوالية أوىل، بأن ال يتعدى طورهخ رسوله
أن : وهذا ال يعني أن كل من عـني يف منـصب علمـي لـيس بعـامل بـل املـراد

ًاملنصب ليس دليال عىل العلم، وإال فـإن الـشأن عنـدما يكـون احلـاكم خـريا، أن  ِّ َ ً
ٍهد ظامل قضاة عـادلون يكون الوالة، والقضاة، واملفتون كذلك؛ بل قد يوجد يف ع

 .ومفتون ثقات
 

ّإنه لكي ييتم التصور الصحيح حلقيقة العلامء فال بد من التمييز بيـنهم، وبـني 
ُّمن قد يعد منهم وليس منهم ولبيان هذا األمر َ ُ: 

                                                       
 ).٢٩٧-٢٧/٢٩٦ (»الفتاوى«) ١(



 

 ٢٧٧ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 

يزات هذا العرص تفيش القراءة فيه حتى أصبحت ظاهرة عامة، إذ صـار إن من مم
 .معظم الناس يستطيع أن يقرأ، وصار اجلاهل بالقراءة هو املستثنى من عموم الناس

ْواقرتن بتفيش القراءة كثرة الكتب التي خترجها املطابع ُ. 
عىل ، وخوانترشت مؤلفات علامء املسلمني املحتوية عىل سنة سيد املرسلني 

 .األحكام الرشعية
ًوهذا األمر مع أنه نعمة مـن نعـم املـوىل جـل شـأنه إال أنـه قـد يكـون سـببا  ّ
ّلالنحراف عن احلق، وذلك إذا تصدى الناس بسبب انتشار الكتب بيـنهم للنظـر 
ــة  ــة بأصــول النظــر، وقواعــد االســتنباط، ودون معرف يف النــصوص دون معرف

 .ليب الرتجيحبعوارض األدلة وطرق دفع التعارض، وأسا
ٌقدم عـىل عمـر رجـل فجعـل عمـر يـسأله عـن : ( قالبعن ابن عباس  َ َ ِ َ

واهللا مـا : يا أمري املؤمنني، قد قرأ القـرآن مـنهم كـذا وكـذا، فقلـت: ، فقالالناس
َأحب أن يسارعوا يومهم هذا يف القرآن هذه املسارعة َفزبرين عمر، ثم قال: قال. ُ َ َ :

ًفانطلقت إىل منزيل مكتئبا حزينا، فقلت. مه ُقد كنت نزلت من هـذا بمنزلـة، وال : ً
َّأراين إال قد سقطت من نفسه؛ فاضطجعت عىل فرايش حتى عـادين نـسوة أهـيل،  ُ

َأجب أمري املـؤمنني فخرجـت، فـإذا هـو : وما يب وجع، فبينا أنا عىل ذلك؛ قيل يل ْ ِ
َما الذي كرهـت ممـا قـال : اب ينتظرين، فأخذ بيدي، ثم خال يب، فقالٌقائم عىل الب

يا أمري املؤمنني إن كنت أسأت فإين أستغفر اهللا، وأتـوب إليـه، : ًالرجل آنفا؟ قلت
ِلتخربين: قال. وأنزل حيث أحببت ْ ُّمتى ما يسارعوا هذه املسارعة حيتقـوا، : قلت. ُ َ ْ َ َ ُ



 

 ٢٧٨ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ُّومتى ما حيتقوا خيتصموا، ومتى م َ ْ : قـال. ا خيتصموا خيتلفوا، ومتى خيتلفوا يقتتلـواَ
 .)هللا أبوك لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت هبا

 خاف عـىل النـاس املـسارعة يف القـراءة دون فقـه وفهـم، بفابن عباس 
 .واملسارعة إىل ذلك قد تؤدي إىل انحراف عن احلق

علـم، يقـول ولقد كان اخلوارج يقرؤون القرآن ولكنهم مل يكونوا أهل فهم و
 .»يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم«:  فيهمخالرسول 

ٌّأهنـم لـيس هلـم فيـه حـظ إال مـروره عـىل : املـراد: (:قال اإلمام النووي 
ً، ال يصل إىل حلوقهم فـضال عـن أن يـصل إىل قلـوهبم، ألن املطلـوب لساهنم

ّتعقله وتدبره بوقوعه يف القلب ّ(. 
َّوقد بني النبي  ٌ أنه سيأيت عىل الناس زمـان يكثـر فيـه القـراءخَ ُّ، ويقـل فيـه َّ

ٌسيأيت عىل الناس زمـان «: خقال رسول اهللا :  قالاالفقهاء، فعن أيب هريرة 
  »ُّيكثر فيه القراء، ويقل فيه الفقهاء، ويقبض العلم، ويكثر اهلرج

                                                       
 »التــاريخ واملعرفــة«، والفــسوي يف )١١/٢١٧ (»مــصنفه«أخرجــه عبــد الــرزاق يف : إســناد صــحيح )١(

سلسلة اآلثـار «[، )٣/٣٤٩ (»السري«، والذهبي يف )٩/٢٢٥ (»احللية«، وأبو نعيم يف )٥١٧، ١/٥١٦(
 ].الدايناهللا  عبد مجع وختريج أيب)/٤٩٣ (»الصحيحة

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
 .»ألسنتهم«هكذا يف األصل ولعل الصواب ) ٣(
 . للنووي»رشح مسلم«ومل أجد العبارة يف ) ١٢/٢٩٣ (»فتح الباري«ًنقال عن ابن حجر ) ٤(
) سيأيت عىل أمتي زمان: (، وعندمها)٤/٥٠٤(واحلاكم ) ٣٢٧٧ (»األوسط« أخرجه الطرباين يف :حسن) ٥(

 ضعف الشيخ األلباين حديثه، ثم تراجع عن تضعيف حديثه فيام ّويف إسناده أيب السمح واسمه دراج وقد
 »الـصحيحة«[كالم الشيخ األلباين يف ذلـك : انظر. ُيرويه عن عبد الرمحن بن حجرية، وهذا احلديث منه

 .القتل: ، اهلرج)]٣٤٧٩(، )٣٤٧٠(، )٣٣٥٠(



 

 ٢٧٩ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

وقد ظهر مصداق هـذا احلـديث يف زماننـا، : (:قال الشيخ محود التوجيري 
ّ وكثـر القـراء يف الكبـار خفقل الفقهـاء العـارفون بـام جـاء عـن اهللا ورسـوله 

 )والصغار، والرجال والنساء، بسبب كثرة املدارس، وانتشارها
ِوهناك بون شاسع، بني القارئ للعلوم الرشعية والفقيه فيها ِ َ ٌ: 

إن القارئ لديه نتف وجزئيات، أمسك هبا من خالل قراءته لـبعض الكتـب، 
ِواطالعه عىل أقوال أهل العلم فهو مل يعان العلم، ومل يشافه العلـامء، ومل يـزامحهم 
ًبالركب يف احللق، ولذلك فإنه وإن رأيته منطلقا يف موضوع من موضوعات الفقه  َ ِ

ُوالرشيعة إال أنه يغلق عليه عندما ي ُُ َ فهم كـام قـال . سأل يف مسألة من مسائل العلمْ
ًقـد رأيـت خلقـا مـن أهـل هـذا الزمـان ينتـسبون إىل : (:اخلطيب البغـدادي  ْ َ

ُّاحلديث، ويعدون أنفسهم من أهله، املتخصصني بسامعه ونقله، وهم أبعد الناس  ُ َ
ًمما يدعون، وأقلهم معرفة بام إليه ينتسبون، يرى الواحد منهم إذا كتب عددا  ً ًقليال ّ

ُمن األجزاء واشتغل بالسامع برهة يسرية مـن الـدهر أنـه صـاحب حـديث عـىل  َُ
 جيهد نفسه ويتعبها يف طالبـه، وال حلقتـه مـشقة احلفـظ لـصنوفه ّلـاماإلطالق، و

ًوهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به، أعظم الناس كربا وأشد اخللق . .وأبوابه ِ
ــشيخ ح ــا، ال يراعــون ل ٍتيهــا وعجب ً ًْ ُ ٍرمــة، وال يوجبــون لطالــب ذمــة، خيرقــون ِ

، ويعنفون عىل املتعلمني، خالف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد بالراوين
 .)الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه

                                                       
 ).١/٤١٨ (»إحتاف اجلامعة«) ١(
ُوخرق باليشء ككرم: (»القاموس«قال يف )  الرواةجيهلون حقيقة: أي: (»اجلامع«قال حمقق ) ٢(  ).جهله: َ

 ).٧٧-١/٧٥ (»اجلامع يف أخالق الراوي وآداب السامع«) ٣(



 

 ٢٨٠ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ٍأما العامل الفقيه فليس كأولئك بل هو ذو فهم شمويل عام لإلسـالم، واطـالع 
بـل درس العلـوم الـرشعية دراسـة ًعىل جممل األحكام الرشعية، فهو مل يقرأ نتفا، 

شمولية عامة، فمر عىل مسائل العلم، واستطاع خترجيها عـىل أصـوهلا وأصـبحت 
 .لديه ملكة فهم النصوص، وعرف مقاصد الرشيعة، وأهدافها العامة

ٍإن علمه مل يأته من قراءة ليلة بل من سهر الليايل ومعاناة األيام، فشأن العلـامء 
 .ّيف التعلم بل هو دائمو الطلب،  دائبو التعلمٍّأهنم ال يقفون عند حد 

لعل الكلمة التـي : ( إىل كم تكتب احلديث؟ فقال:سئل اإلمام ابن املبارك 
 .)أنتفع هبا مل أسمعها بعد

حتـى : (إىل متـى يكتـب الرجـل احلـديث؟ قـال: :وملا سئل اإلمام أمحـد 
 .)يموت

 .) أن أدخل القربأنا أطلب العلم إىل: (ًوقال اإلمام أمحد أيضا
ٌوما رحالت العلامء يف طلب احلديث إال براهني دالة عىل أهنم عـانوا العلـم، 

 .َّومل يقرأوا منه شذرات يتصدروا هبا املجالس
مل يكـن يف : (: يف اإلمام عبد اهللا بـن املبـارك :قال اإلمام أمحد بن حنبل 

ىل مـرص، وإىل الـشام،  للعلـم منـه، رحـل إىل الـيمن، وإَزمان ابن املبارك أطلـب
 .)ًوالبرصة والكوفة وكان من رواة العلم وأهال لذلك

                                                       
 ).٦٨ (»رشف أصحاب احلديث«رواه اخلطيب البغدادي يف ) ١(

 ).٩١ (»الرحلة يف طلب احلديث«رواه اخلطيب البغدادي يف ) ٢(



 

 ٢٨١ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ــال الرامهرمــزي  ــا : (:ق ــرشيعة ومجعه ــضبط ال ــة الطالــب ب ــوال عناي ول
واستنباطها من معادهنا مل يتصدر هو وأصحابه إىل السواري، وال عقد أهل الفتيـا 

 .)جمالسهم يف املسائل
؛ ألن القراء قد أمسكوا بمسائل معينة مما يكثر إن العوام قد ينخدعون بالقراء

ّفيها جدل الناس، فام إن يبدأ النقاش حتى يفيض يف ذكر األقـوال واألدلـة فيظنـه 
 .ًمن ال يفقه التفريق الذي ذكرته عاملا

ولقد كان أهل العلم يقفون مـن هـؤالء الـذين يومهـون النـاس أهنـم علـامء 
ًوليسوا كذلك موقفا قويا فيختربوهنم  ليكشفوا عوارهم، عن أمحد بن عيل األبـار ً

ًرأيت باألهواز رجال حف شاربه، وأظنـه قـد اشـرتى كتبـا وتعبـأ للفتيـا، : (قال َّ َ ً
أنت : ًليسوا بيشء، وليس يسوون شيئا، فقلت له: فذكروا أصحاب احلديث فقال

 إذا خأيش حتفـظ عـن رسـول اهللا : نعم، قلت: أنا؟ قلت: قال. ال حتسن تصيل
وأيـش حتفـظ عـن رسـول اهللا : فقلت. الصالة ورفعت يديك؟ فسكتافتتحت 
َ إذا وضعت يديك عىل ركبتيك؟ فسكتخ َ َ أيش حتفظ عن رسـول اهللا : فقلت. َ
مالك ال تكلم، أمل أقل إنـك ال حتـسن تـصيل، :  إذا سجدت، فسكت، فقلتخ

تذكر ًأنت إنام قيل لك تصيل الغداة ركعتني، والظهر أربعا فالزم ذا خري لك من أن 
ًأصحاب احلديث، فلست بيشء وال حتسن شيئا ٍ(. 

                                                       
 ).٢١٩ (»املحديث الفاصل«) ١(

 ).٥-٤ص (»الكفاية يف علوم الرواية«قصة اخلطيب البغدادي يف ذكر ال) ٢(



 

 ٢٨٢ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

فهذا املذكور مثله يف الفقهاء : (-بعد أن ساق القصة-قال اخلطيب البغدادي 
كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب اىل احلديث ومل يعلق به منه غري سـامعه وكتبـه 

 .دون نظره يف أنواع علمه
األئمة العلامء والسادة الفهامء؛ أهـل وأما املحققون فيه، املتخصصون به، فهم 

الفضل والفضيلة، واملرتبة الرفيعة حفظوا عىل األمة أحكـام الرسـول، وأخـربوا 
ّعن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه، وميزوا حمكمه ومتشاهبه ودونوا أقوال  ّ

 وأفعاله، وضـبطوا عـىل اخـتالف األمـور أحوالـه يف يقظتـه ومنامـه، خالنبي 
َ وقيامه وملبسه ومركبه، ومأكله ومرشبه، حتى القالمة من ظفره مـا كـان وقعوده َُ

ُيصنع هبا، والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها، وقوله عند كل فعل حيدثه، ولـدى 
ًكل موقف يشهده، تعظيام لقدره  ُ، ومعرفة برشف مـا ذكـر عنـه وعـزي إليـه خٍ

بياء ومقامـات األوليـاء وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشريته وجاؤوا بسري األن
ولــوال عنايــة أصــحاب احلــديث بــضبط الــسنن ومجعهــا، . واخــتالف الفقهــاء

واستنباطها من معادهنا والنظر يف طرقها لبطلت الرشيعة وتعطلـت أحكامهـا، إذ 
كانت مستخرجة يف اآلثار املحفوظة، ومستفادة من السنن املنقولـة، فمـن عـرف 

 .)َّرب من أن حيتقر من عظم اهللالإلسالم حقه وأوجب للدين حرمته، أك

                                                       
 ).٥ص (»الكفاية يف علوم الرواية«) ١(
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اإلسالمية، والغربية، والـرصاع بيـنهام، ومـع اتـساع : إنه نتيجة اللتقاء الثقافتني
جبهات االلتقاء، والرصاع الفكري، نشأ يف املجتمعات املسلمة طائفـة مـن األخيـار 

ًفهام عامـا؛ فيعرفـون التـصور اإلسـالمي لإللـه، ويعرفـون الذين يفهمون اإلسالم  ً
التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة، مع اطالع عىل جممل القضايا التي تعـد 

قضية املاديـة، : مفرق طرق بني اإلسالم، واألديان واملذاهب املعارصة األخرى، مثل
صادي بشكل عـام، والنظـام وفصل الدين عن احلياة، وامللكية الفردية، والنظام االقت

 .االجتامعي، ومع اطالع عىل املذاهب املعارصة ودراسة ملنهج تفسري التاريخ
ًوهــم إىل ذلــك حيملــون هــم نــرش هــذا الــدين، ويملكــون وعيــا بالقــضايا  َّ

 .ًاملستجدة، واطالعا عىل احلضارة الغربية، وأوجه نقدها
عىل فرض صحة هذا ) مفكرون: (وهؤالء ليسوا من علامء الرشيعة، وإنام هم

 .التعبري، وحكامء يستنار برأهيم، ويستفاد من علمهم يف اجلوانب التي أجادوا فيها
ــارهم ــصدرهم باعتب ــني ت ــط ب ــني العلــامء، فهــؤالء ) مفكــرين: (وال خيل وب

ًهلم مكانتهم، وبعضهم قد نفع اهللا عز وجل به نفعا كبريا، ولكنهم مع ) املفكرون( ً
ُ شيئا، إال يف حدود علمهم وقدراهتمذلك لن يغنوا عن العلامء ً. 

ٌكام وجد أيضا طائفة مـن املثقفـني وهـم فئـة مـن األخيـار الـصاحلني ذوي : ً
الطـب واهلندسـة : ختصصات علمية برزوا فيها سـواء يف العلـوم التجريبيـة مثـل

علم النفس وعلم الرتبية : مثل) العلوم اإلنسانية(والكيمياء أو يف العلوم املسامة بـ
 .االجتامعوعلم 



 

 ٢٨٤ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ًفهؤالء وإن محد هلم ختصصهم يف مثل هذه العلوم فصاروا مرجعا فيها فـإهنم  َ ِ ُ
غري خمتصني يف العلوم الرشعية، وهم يف االصطالح العلمي الرشعي مـن مجهـور 

 .املسلمني، وعوامهم الذين جيب أن يكونوا وراء العلامء
 هلـم يف رشح واقـع ًوجيب أن يرجعوا للعلامء يف أمور الرشيعة، ويكونوا عونا

ِّختصــصاهتم؛ فالطبيــب يــرشح األمــور الطبيــة، واالقتــصادي يــرشح اجلوانــب 
 ..االقتصادية العرصية وهكذا

هكذا كان أئمة السلف ال يرون الـدخول يف : (- تعاىلرمحه اهللا-قال الذهبي 
الكالم وال اجلـدال، بـل يـستنفرون وسـعهم يف الكتـاب والـسنة والتفقـه فـيهام 

 )ال يتنطعونَّويتبعون و
َولو أنك أجلت النظر يف طوائف من هؤالء املثقفـني و َ ْ لوجـدت ) املفكـرين(َ

ًفيهم شبها بأهل الكالم من بعض الوجوه، وإن كان فيهم طوائف حيرصـون عـىل  َ َ
 .النص ويتبعون أهل العلم واألثر

َوقد فتن بعض الناس بأهل الكالم يف القديم وبـ ِ املعرضـني عـن ) املفكـرين(ُ
ُثار يف العرص احلديث، وأولعوا بقدراهتم وأساليبهم، وظنوا أن من كثـر جدلـه اآل َ

 .فإن يف ذلك الدليل عىل علمه
َّوقد فتن كثري من املتأخرين هبذا، وظنـوا أن مـن : (:قال ابن رجب احلنبيل  ُ

ُكثر كالمه وجداله وخصامه يف مسائل الدين فهو أعلم ممن لـيس كـذلك، وهـذا 
                                                       

 ).١٢/١٢٠ (»سري أعالم النبالء«) ١(
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ٌجهل حمض، وانظر ٍّ إىل أكابر الصحابة وعلامئهم كأيب بكـر، وعمـر وعـيل ومعـاذ ٌ
ٍوابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كالمهم أقل من كالم ابن عباس، وهـم 

 .أعلم منه
 .وكذلك كالم التابعني أكثر من كالم الصحابة، والصحابة أعلم منهم

 .عون أعلم منهموكذلك تابعوا التابعني، كالمهم أكثر من كالم التابعني، والتاب
َفليس العلم بكثرة الرواية، وال بكثرة املقال، ولكنـه نـور يقـذف يف القلـب،  ُ
ِّيفهم به العبد احلق، ويميز به بينه وبني الباطل، ويعرب عن ذلك بعبـارات وجيـزة  َّ ُ

 )حمصلة للمقاصد
 

َّتــاريخ اإلســالم طائفــة تــسمى الوعــاظ أو لقــد ظهــر منــذ الــصدر األول ل ُ
َّالقصاص، وكانوا يف البداية من العلامء والفقهاء، ثم تطور األمر حتى صـار يعـظ  َّ ُ

 .الناس من ليس بعامل وال فقيه
كان الوعاظ من قديم الزمـان مـن العلـامء والفقهـاء، : (:قال ابن اجلوزي 

ن عمر بن عبد العزيز حيـرض وقد حرض عبد اهللا بن عمر جملس عبيد بن عمري وكا
َّجملس القاص مع العامة بعد الصالة ويرفع يديه إذا رفـع، حتـى إذا خـست هـذه  َ
َّالصناعة تعرض هلا اجلهال فأعرض عن احلضور املميزون من الناس، وتعلق هبـم  َّ ُ

 .)العوام والنساء
                                                       

 ).٥٨-٥٧ص (»بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف«) ١(
 ).١٢٧ص (»تلبيس إبليس« ) ٢(
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ًإنه ال يلزم من كون الشخص قاصا أو واعظا أو خطيبا أن يكون عاملـا، ً ً  فكـم ً
ُمن واعظ يسلب قلوب الناس بحسن حديثه، وحالوة منطقه وليس له من العلـم  ْ َ ٍ
ِّحظ أو نصيب إذ ليس العلم كام أسلفت بالقدرة عىل الكالم وال بالقدرة عىل شـد  ٌّ

 .مشاعر الناس
ٍإنكـم يف زمـان كثـري علـامؤه، قليـل خطبـاؤه: (اقال ابن مسعود  ، وإن َّ

 .)ًبعدكم زمانا كثري خطباؤه، والعلامء فيه قليل
ًإن العامل قد يكون عييا ال حيسن الكالم، أو هو  ِّ  قليل الكالم غري قادر -بطبعه-َ

ِّعىل اخلطابة، وقد يكون من العوام من هو بليغ اللسان يقلب األلفاظ كيف شاء ُ. 
ذهـب العلـامء فلـم يبـق اال : (: جماهـد العلامء قلة، واملتكلمون كثري، قـال

 .)املتكلمون، وما املجتهد فيكم إال كالالعب فيمن كان قبلكم
ولكن هذا الكالم ال يعني أن كـل اخلطبـاء والوعـاظ ليـسوا بعلـامء، إن مـن 
ًاخلطباء علامء أفذاذا، بل قد يكـون الواحـد مـنهم مـن األئمـة الكبـار، والعلـامء 

 .املقتدى هبم
اإلمام أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن  :الوعاظ يف التاريخ اإلسالميومن أشهر 

ٍاجلوزي، وهو أيضا من علامء املسلمني الذين ألفـوا يف علـوم شـتى، وشـهد هلـم  َّ ً
 .املسلمون برسوخ القدم يف العلم
                                                       

 »األدب املفـرد«، والبخـاري يف )١٠٩ (»مالعلـ« أخرجه أبو خيثمة يف كتـاب :صحيح اإلسناد موقوف) ١(
 »تـاريخ دمـشق«، وابن عـساكر يف )٢/٣٨٢(، وعبد الرزاق )٩/١٠٨ (»الكبري«، والطرباين يف )٧٨٩(
 )].٢٧ص (»كتاب العلم«[، )٤/٥٢٤(، واحلاكم )١٢/٣٠٣(

 ).٦٩ (»كتاب العلم«أخرجه احلافظ أبو خيثمة زهري بن حر ب النسائي يف ) ٢(
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ًلقد اعتربت الرشيعة اإلسالمية للعلـامء منزلـة ليـست  ُِ َ لغـريهم مـن النـاس، ُ
ًوجعلت هلم مقاما رفيعا، وأقامتهم أدالء للناس عىل أحكام اهللا عز وجل ً. 

 :وأدلة هذه املنزلة، وهذا االعتبار للعلامء يف الرشيعة غري منحرصة، فمنها
 

 .]٥٩:النساء[Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç: يقول اهللا سبحانه
 :وقد اختلف املفرسون يف أويل األمر منهم عىل أقوال

 .هم السالطني وذوو القدرة: فقيل •
 .هم أهل العلم: وقيل •

 الـذين يعنـي أهـل الفقـه والـدين، وأهـل طاعـة اهللا: (بقال ابن عباس 
ِّيعلم ون الناس معاين دينهم، ويأمروهنم باملعروف، وينهوهنم عن املنكـر فأوجـب ُ

 .) طاعتهم عىل العباد-سبحانه-اهللا 
، بعد إيراد اآلثار املختلفة يف املراد بـأويل األمـر، وهـل هـم :َّقال اجلصاص 
ًوجيوز أن يكونـوا مجيعـا مـرادين باآليـة؛ ألن االسـم يتنـاوهلم : (العلامء أو األمراء

ُيعا؛ ألن األمراء يلون تدبري اجليوش والرسايا وقتال العدو، والعلامء يلون حفـظ مج َ ً

                                                       
رشح «، والاللكـائي يف )١٨٦-٤/١٨٥ (»مـشكل اآلثـار«، والطحـاوي يف )١/٢١١(كم أخرجه احلا) ١(

 ).٣/٩٩٨ (»التفسري«، وابن أيب حاتم يف )٧٨ (»أصول االعتقاد
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الرشيعة، وما جيوز وما ال جيوز، فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم ما عدل األمراء 
ًواحلكام، وكان العلامء عدوال مرضيني موثوقا بدينهم وأمانتهم فيام يؤدون ً(. 

أصـحاب األمـر وذووه : »أولـوا األمـر«: (:ية وقال شيخ اإلسالم ابن تيم
وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشرتك فيه أهل اليـد والقـدرة، وأهـل العلـم، 

العلـامء واألمـراء، فـإذا صـلحوا صـلح : والكالم، فلهذا كان أولو األمر صنفني
 .)الناس، وإذا فسدوا فسد الناس

 أهنا عامة يف كـل أويل األمـر والظاهر واهللا أعلم: (:ويقول اإلمام ابن كثري 
 .)من األمراء والعلامء

والتحقيق أن األمراء إنام يطـاعون إذا أمـروا : (:يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية 
ٌبمقتىض العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلامء، فإن الطاعة إنام تكـون يف املعـروف ومـا 

ٌ، فطاعة األمراء تبع لطاعة خ ٌأوجبه العلم، فكام أن طاعة العلامء تبع لطاعة الرسول
ًالعلامء واألمراء، وكان الناس هلم تبعـا، كـان : وملا كان قيام اإلسالم بطائفتي. العلامء

َصالح العامل بصالح هاتني الطائفتني، وفساده بفسادمها َ(. 
 

 .]النحل[ + , - . / 0 1*: يقول اهللا تعاىل
                                                       

 ).٣/١٧٠ (»أحكام القرآن«) ١(

 ).٢٨/١٧٠ (»الفتاوى«) ٢(

 ).١/٥١٨ (»تفسري القرآن العظيم«) ٣(

 ).١/١٠ (»إعالم املوقعني«) ٤(
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ُذلك أن السائل ال يصح أن يسأل من ال يعترب يف الرشيعة جوابه؛ ألنه إسـناد (
لألمر إىل غري أهله، واإلمجاع عىل عدم صحة مثل هذا، بـل ال يمكـن يف الواقـع؛ 

تـدري، وأنـا أسـند أخـربين عـام ال : ألن السائل يقول من ليس بأهل ملا سئل عنه
 .) ال يدخل يف زمرة العقالءاأمري لك فيام نحن باجلهل به عىل سواء، ومثل هذ

َإن العلامء بمثابة األدالء؛ فبهم يعرف حكم اهللا، ويستعان بفهمهم لفهم مـراد  ُ
 . ال أن طاعتهم مقصودة لذاهتاخاهللا عز وجل ومراد رسوله 

 الفرق بني تقليـد العـامل يف كـل مـا ومن هنا يتبني: (:قال اإلمام ابن القيم 
قال، وبني االستعانة بفهمه، واالستضاءة بنور علمه؛ فاألول يأخذ قوله مـن غـري 
نظر منه وال طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل جيعل ذلك كاحلبل الذي يلقيه يف 
ًعنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخالف من استعان بفهمهم، واستضاء بنور  ِّ ُ

لمهم يف الوصول إىل الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه؛ فإنـه جيعلهـم بمنزلـة ع
َّالدليل األول، فإذا وصل إليه استغنى بداللته من االستدالل بغريه، فمن اسـتدل 

 .)بالنجم عىل القبلة فإنه إذا شاهدها مل يبق الستدالله بالنجم معنى
  م، فهــذا العلــم يتوارثــه فــالعلامء إذن هــم الوســيلة والطريــق لتبــني األحكــا

ِّأهله فيأخذه اخللف عن السلف بالتلقي، وهؤالء العلـامء يبينـون أحكـام اهللا عـز  ّ
 .وجل للناس

                                                       
 ).٤/٢٦٢ (»املوافقات«شاطبي اإلمام ال) ١(

 ).٣٥٦ص (»كتاب الروح«) ٢(
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G F E]آل عمران[. 
الثنـاء عـىل أهـل : ويف ضمن هذه الشهادة اإلهليـة: (:قال اإلمام ابن القيم 

 .)العلم الشاهدين هبا وتعديلهم
ٌيف هـذه اآليـة دليـل عـىل فـضل العلـم ورشف : (:وقال اإلمام القرطبـي 

 أرشف من العلـامء لقـرهنم اهللا باسـمه، واسـم ٌالعلامء وفضلهم، فإنه لو كان أحد
 .)مالئكته كام قرن اسم العلامء

ويف هذه : ( يف تفسري هذه اآلية:قال العالمة الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 
وقـرن . فـضيلة العلـم والعلـامء؛ ألن اهللا خـصهم بالـذكر مـن دون البـرش: اآلية

 من أكـرب األدلـة والرباهـني شهادهتم بشهادته وشهادة مالئكته، وجعل شهادهتم
عىل توحيده، ودينه، وجزائه، وأنه جيب عىل املكلفني قبول هـذه الـشهادة العادلـة 

ٌتعـديلهم، وأن اخللـق تبـع هلـم، وأهنـم هـم األئمـة : ويف ضمن ذلـك. الصادقة
 .)املتبوعون، ويف هذا من الفضل والرشف وعلو املكانة ما ال يقادر قدره

 

َالزمر[Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å: يقول سبحانه ُّ:٩[. 
                                                       

 ).١٩٩ص (»التفسري القيم«) ١(

 ).٤/٤١ (»اجلامع ألحكام القرآن«) ٢(

 ).١/٣٦٥ (»تيسري الكريم الرمحن«) ٣(



 

 ٢٩١ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ويف هذا الداللة عىل أن للعلامء من االعتبار يف الرشع، واملنزلـة بـني اخللـق مـا 
هم من املؤمنني، واملؤمنون ليس لغريهم من البرش، فالعلامء رفعهم اهللا عىل من سوا

 .]١١:املجادلة[ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú: رفعهم اهللا عىل من سواهم
ويرفع اهللا الذين أوتوا العلم مـن أهـل : ( يف معنى هذه اآلية:قال الطربي 

ٍجـات إذا عملـوا بـام اإليامن عىل املؤمنني الذين مل يؤتوا العلم، بفضل علمهـم در
 .)ُأمروا به

 

 .]العنكبوت[z y x w v u t s } |: قال اهللا تعاىل
ّفخواص األدلة وهي األمثال ترضب للناس كلهـم، ولكـن تعقلهـا وفهمهـا  ّ

ِحرص تعقلها يف العاملني، وهـو قـصد الـشارع : (حانهخاص بأهل العلم، فاهللا سب ّ
 .)من رضب األمثال

وما يفهمها ويتدبرها إال الراسـخون : (- تعاىلرمحه اهللا-قال اإلمام ابن كثري 
 . )يف العلم املتضلعون منه

بفهمهـا :  أيy x: (- تعـاىلرمحـه اهللا -وقال الـشيخ ابـن سـعدي 
أهـل :  أيz }. ت له، وعقلها يف القلـبوتدبرها وتطبيقها عىل ما رضب

 .العلم احلقيقي، الذين وصل العلم إىل قلوهبم
                                                       

 ).٢٨/١٩ (»جامع البيان«) ١(

 ).١/٧١ (»املوافقات«الشاطبي ) ٢(

 ).٣/٤١٤ (»تفسري القرآن الكريم«) ٣(



 

 ٢٩٢ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ٌوهذا مدح لألمثال التي يرضهبا، وحث عىل تدبرها وتعقلها، ومدح ملن يعقلها،  ٌٌّ
ِوأنه عنوان عىل أنه من أهل العلم، فعلم أن من مل يعقلها ليس من العاملني ٌ(. 

 

 .]٢٨:فاطر[¯ ° ± µ ´ ³ ²  :يقول اهللا سبحانه
! " # $ % & ' : وقال تعـاىل. وهذا حرص خلشيته يف أويل العلم(

ــة[) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8  وقــد أخــرب أن أهــل ]ِّالبين
 )خشيته هم العلامء فدل عىل أن اجلزاء املذكور للعلامء بمجموع النصني

إنام خيشاه حق خشيته العلامء العارفون به ألنه كلام كانت : أي: (:قال ابن كثري 
املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف بصفات الكـامل املنعـوت باألسـامء احلـسنى 

 )ة به أتم، والعلم به أكمل كانت اخلشية له أعظم وأكثركلام كانت املعرف
 يف بيان أن العلم النافع طريـق خـشية املـوىل :قال اإلمام ابن رجب احلنبيل 

 .جل جالله
 : وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل عىل أمرين(

 عىل معرفـة اهللا ومـا يـستحقه مـن األسـامء احلـسنى والـصفات العـىل، :أحدمها
ل الباهرة، وذلك يستلزم إجالله وإعظامه وخشيته، ومهابته، وحمبتـه، واألفعا

 .ورجاءه، والتوكل عليه والرضا بقضائه، والصرب عىل بالئه
                                                       

 ).٦/٨٩ (»لكريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري ا«) ١(

 ).٦ص (»تذكرة السامع واملتكلم«: ، وينظر ابن مجاعة)١/٥١ (»مفتاح دار السعادة«: ابن القيم) ٢(
 ).٣/٥٥٣ (»تفسري القرآن العظيم«) ٣(



 

 ٢٩٣ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 املعرفة بام حيبه ويرضاه، ومـا يكرهـه ويـسخطه مـن االعتقـادات، :واألمر الثاين
 .واألعامل الظاهرة، والباطنة واألقوال
 مـا فيـه حمبـة اهللا ورضـاه، والتباعـد عـام فيوجب ذلك ملن علمه املسارعة إىل

 .)فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. يكرهه ويسخطه
 .ًوكلام ازداد اإلنسان علام ازداد خشية

فكل من كان باهللا أعلـم كـان أكثـر لـه خـشية، : (:يقول العالمة السعدي 
ء من خيشاه وهـذا وأوجبت له خشية اهللا االنكفاف عن املعايص، واالستعداد للقا

 .)ٍدليل عىل فضيلة العلم، فإنه داع إىل خشية اهللا
 

 .]النحل[- . / 0 1 2 3 4 5 6 7: قال اهللا عز وجل
العلــامء : ي، أ- . / 0: (:قــال الــشيخ العالمــة ابــن ســعدي 

 .5 6سوء العذاب :  أي1 2 3الربانيون، 
ويف هذا فضيلة أهل العلم، وأهنم الناطقون باحلق يف هذه الدنيا، ويـوم يقـوم 

 .)ًاألشهاد، وأن لقوهلم اعتبارا عند اهللا وعند خلقه
Z Y X W V ] \ :  يف سياق قصة قـارون-سبحانه-ويقول 

 .]٨٠:القصص[[
                                                       

 ).٦١، ٦٠ص (»بيان فضل علم السلف عىل علم اخللف«) ١(

 ).٦/٣١٧ (» املنانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم«) ٢(

 ).٤/١٩٦ (»تيسري الكريم الرمحن«) ٣(



 

 ٢٩٤ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ُفأهل العلم هنا كانوا متميزين عن غريهم، فهم برصاء بالرش وعلـامء بـاخلري، 
َّفلام رأوا الناس يتمنون مثل ما أويت قارون، حذروهم من الرش، وبينوا هلم اخلـري،  َّ

ًوأن الدار اآلخرة خري ملن آمن، وعمل صاحلا ٌ. 
ن العلامء عىل احلق إال حينام حلت ّومل يعرف هؤالء الذين متنوا حظوظ الدنيا أ

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ : عقوبة اهللا بقارون عنـدها

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥]القصص[. 
ون النـاس عـن  كان العلامء هم العارفني بالرش صـاروا هـم الـذين ينهـّلـامو

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° : الوقوع فيه، قـال اهللا تعـاىل

 .]املائدة[± ² ³
ّهال هناهم العلامء املتصدون لنفع الناس عن هذه الرشور العظيمة، وهـم : أي ُ

 .ِّأن يبينوا للناسً العارفون بالرش ومداخل الرش، فكان لزاما -العلامء: أي-
والناس عليهم لزوم طاعة العلامء واالستجابة لتحذيرهم مـن الـرش وهنـيهم 

 .عن املعايص
 

فـضل العـامل عـىل «:  يقـولخُسمعت رسـول اهللا :  قالاعن أيب الدرداء 
َّ، وإن العلـامء ورثـة األنبيـاء، وإن قمر ليلة البدر عىل سائر الكواكبالعابد كفضل ال

ٍّاألنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها، وإنام ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر َّ ًِّ ً«. 
                                                       

، وابن )٥/١٩٦(، وأمحد )٢٢٣(، وابن ماجه )٢٦٨٢(، والرتمذي )٣٦٤١(أخرجه أبو داود : صحيح) ١(
 )].٦٢٩٧ (»صحيح اجلامع«[، )٨٨(حبان 



 

 ٢٩٥ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ُهنم ورثوا ما جاء به األنبيـاء مـن العلـم، أ: يعني: (:قال اإلمام ابن رجب  ِ َ
ُفهم خلفوا األنبياء يف أممهم بالدعوة إىل اهللا وإىل طاعته، والنهـي عـن معـايص اهللا  َ َ

 .)والذود عن دين اهللا
 

ُتسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع م«: خقال الرسول  َ ْ ُ  .»نكمُ
ٍفبني عليه الصالة والسالم أن هذا العلم يؤخذ بالتلقي وكل جيـل مـن أهـل  ِّ َّ

ُالعلم يبلغه ملن بعده َ ُُ ِّ. 
ًنـرض اهللاُ عبـدا سـمع «: خوهؤالء املبلغون هم املـستحقون لـدعوة النبـي  َّ

ٍ، وأداها، فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقـه إىل مقالتي، فحفظها ووعاها ٍِ َِّ َُّ ُ
 .»من هو أفقه منه

َولقد مجع العلامء بني نقل أقـوال الرسـول  َ  إىل مـن بعـدهم، وفقـه تلـك خَ
ٍاألقوال وفهمها، فالعامل حامل فقه وفقيه ُ. 

ِّبل إن العلامء مرشعون  من وجه؛ وذلك حني يستنبطون من نصوص الوحيني ُ
ٍحكام لواقعة أو نازلة ً. 

                                                       
 ).٤٦ص (»رشح حديث أيب الدرداء يف طلب العلم«) ١(

، )١/١٧٤(، واحلــاكم )٦٢(، وابــن حبــان )٣٦٥٩( داود ، وأبــو)١/٣٢١(أخرجــه أمحــد : صــحيح) ٢(
صـحيح «[، )٥٦٦٨ (»، ويف األوسـط)٢/٧١ (»الكبري«، والطرباين يف )١٧٤٠ (»الشعب«والبيهقي يف 

 )].٢٩٤٧ (»اجلامع

، وأمحـد )٨٨(، واحلميـدي )١١٢ (»رشح الـسنة«، والبغـوي يف )٢٤٠ص (أخرجه الشافعي: صحيح )٣(
 )].٢٢٨ (»املشكاة«) [١/١٦٢(، واحلاكم )٢٣٤(، والدارمي )٢٣٦(، وابن ماجه )٣/٢٢٥(



 

 ٢٩٦ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ِّإن العامل شارع، من وجه؛ ألن ما يبلغه من الرشيعة؛ : (:قال اإلمام الشاطبي  َّ
ًيكـون فيـه مبلغـا، : ٌإما منقول عن صاحبها، وإمـا مـستنبط مـن املنقـول؛ فـاألول ِّ

ألحكام، وإنشاء األحكام إنام هـو للـشارع، ًيكون فيه قائام مقامه يف إنشاء ا: والثاين
فإذا كان للمجتهد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهـاده، فهـو مـن هـذا الوجـه 

ُشارع، واجب اتباعه والعمل عىل وفق ما قاله، وهذه هي اخلالفة عىل التحقيق ٌ ٌ(. 
 

مـن يـرد اهللا بـه «: خقـال رسـول اهللا : اال قيعن ابن عباس، ومعاوية 
 .»ًخريا يفقهه يف الدين

ًفلـام أراد اهللا تعـاىل هبـم خـريا فقههـم يف الـدين، : (:قال اإلمام اآلجـري 
ًوعلمهم الكتاب واحلكمة، وصاروا رساجا للعباد ومنارا للبالد ً(. 

قبل مبعث نبينـا -وكل أمة : (- تعاىلرمحه اهللا-م ابن تيمية وقال شيخ اإلسال
 .) فعلامؤها رشارها إال املسلمني فإن علامءها خيارهم-خحممد 

 

 ال َّإن اهللا«:  يقـولخسـمعت رسـول اهللا :  قـالبعن عبد اهللا بن عمرو 
، ولكن يقبض العلم بقبض العلامء حتـى إذا مل ادًيقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العب

ُيبق عاملا، اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا، فأفتوا بغ ًُ َّ ً ً ُّري علم، فضلوا وأضلواْ ُّ َ«. 
                                                       

 ).٤/٢٤٥ (»املوافقات«) ١(
 ).١٠٣٧(، ومسلم )٧١(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
 ).٩٤ (»أخالق العلامء«) ٣(
 ).١١ص (»رفع املالم«: شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٤(
 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٥(



 

 ٢٩٧ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

وليس يغني عن العلامء وجود الكتب حتى لو كانت الكتب الـساموية، إذ لـو 
 .أغنت تلك الكتب عن قوم ألغنت عن بني إرسائيل

خــذوا العلــم قبــل أن «:  أنــه قــالخ عــن رســول اهللا اعــن أيب أمامــة 
ال -فغضب :  وفينا كتاب اهللا؟ قال!علم يا نبي اهللاوكيف يذهب ال: ، قالوا»يذهب

 يف بنـي ثكلـتكم أمهـاتكم، أومل تكـن التـوراة واإلنجيـل«:  ثـم قـال-يغضبه اهللا
ّ إن ذهـاب العلـم ،ًإرسائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب محلته

 .»أن يذهب محلته
 فـشخص ببـرصه إىل خكنـا مـع رسـول اهللا :  قـالاوعن أيب الدرداء 

َهذا أوان خيتلس العلم من الناس حتى ال يقدروا«: السامء، ثم قال ، » منه عـىل يشءُ
اهللا لنقرأنـه ُكيف خيتلس منا وقد قرأنا القـرآن؟ فـو: فقال زياد بن لبيد األنصاري

 .ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا
ُّثكلتك أمك يا زياد، إن كنـت ألعـدك مـن فقهـاء«: -خرسول اهللا -فقال  ُ 

 .»أهل املدينة، هذه التوراة واإلنجيل عند اليهود والنصارى فامذا تغني عنهم؟
 .بذهاب العلامءفذهاب العلم إذن إنام هو 

                                                       
، والرويـاين )٨/٢١٥ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٥/٢٦٦(، وأمحـد )٢٤٦(لـدارمي أخرجـه ا: حسن) ١(

 ].حسني أسد الداراين: حتقيق)/١/٣٠٩ (»مسند الدارمي«[، )١١٩٠(

مـشكل «، والطحـاوي يف )١/١٧٩(، واحلاكم )٢٩٣(، والدارمي )٢٦٥٣(أخرجه الرتمذي : صحيح) ٢(
، )٤/١٦٠(، وأمحـد )٤٠٤٨(، وابـن ماجـه )٢٠٢٢( »مـسند الـشاميني«، والطرباين يف )٣٠٤ (»اآلثار

 )].٢١٣٧ (»صحيح الرتمذي«[



 

 ٢٩٨ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

: ال، قـال: ، قلنـا)هل تـدرون مـا ذهـاب العلـم: ( قالبعن ابن عباس 
 )ذهاب العلامء(

سألت سعيد بن :  قال:هالك الناس، عن أيب جناب : وذهاب العلامء معناه
 .)ؤهمإذا هلك علام: (ما عالمة هالك الناس؟ قال: يا أبا عبد اهللا: جبري، قلت

ٍوأيام رجل سوده قومه عىل غري فقه وعلم فإن يف ذلك هالكهم َّ ٍ. 
ًأال فمن سوده قومه عىل فقه كان ذلك خريا له: (اقال عمر بن اخلطاب  ٍ َّ ،

ًومن سوده قومه عىل غري فقه كان ذلك هالكا له وملن اتبعه ٍ( 
ْال يزال عامل، يموت، وأثر للحق يدرس، حتى يكثر: (بقال ابن عباس و َ 

أهل اجلهل، ويذهب أهل العلم فيعملون باجلهل، ويدينون بغري احلق، ويـضلون 
 )عن سواء السبيل
 

الناس أحوج إىل العلم مـنهم إىل الطعـام والـرشاب؛ : (:يقول اإلمام أمحد 
  ًألن الطعام والرشاب حيتاج إليه يف اليوم مـرتني أو ثالثـا، والعلـم حيتـاج إليـه يف 

 )كل وقت
                                                       

  ).٢٠، ١٠/١٩ (»املختارة«، والضياء يف )١/٢٢٣(، وأمحد )٢٤٩(أخرجه الدارمي ) ١(
، )٤/٣٠٦(، وأبـو نعـيم )١٦٦٢ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٢٤٧( أخرجه الـدارمي :إسناده صحيح) ٢(

حـسني : حتقيـق)/١/٣٠٩ (»مـسند الـدارمي«[، )١٠٢٣ (»علم وفضلهجامع بيان ال«وابن عبد الرب يف 
 ].سليم أسد

جامع «[، )٢٥٧(، والدارمي )٣٢٦ (»جامع بيان العلم وفضله« أخرجه ابن عبد الرب يف :إسناده ضعيف) ٣(
 ].أبو األشبال الزهريي: حتقيق)/١/٢٦٣ (»بيان العلم وفضله

 ).١٠٣٩ (» وفضلهجامع بيان العلم«أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٤(
 ).٢/٢٥٦ (»إعالم املوقعني«ذكره ابن القيم يف ) ٥(



 

 ٢٩٩ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

فام ظنكم رمحكـم اهللا بطريـق فيـه آفـات كثـرية، : (:وقال اإلمام اآلجري 
َّ يف ليلة ظلامء، فإن مل يكن فيه ضياء وإال حتـريوا، فقـيض وحيتاج الناس إىل سلوكه ٌ ٍ

اهللا هلم فيه مصابيح تيضء هلم، فسلكوه عىل السالمة والعافية، ثم جاءت طبقـات 
من الناس، البد هلم من السلوك فيه فسلكوا، فبينام هم كذلك إذ طفئت املـصابيح 

 فبقوا يف الظلمة فام ظنكم هبم؟
ُ ال يعلم كثري من الناس كيف أداء الفرائض وال كيف هكذا العلامء يف الناس، ٌُ َ ْ َ

ُاجتناب املحارم، وال كيف يعبد اهللا يف مجيع ما يعبده به خلقه إال ببقاء العلامء، فإذا  َ ْ ُ
َمات العلامء حتري الناس ودرس العلم بموهتم وظهر اجلهل ََ ِّ(. 

 .ولوال العلم لفسد عمل الناس
ِمن عمـل يف غـري : (:ملؤمنني عمر بن عبد العزيز قال اخلليفة الراشد أمري ا َ

ُعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ُ ٍ( 
 . املثل للعلامء بالنجومخولقد رضب النبي 

إن مثـل العلـامء يف «: خقـال رسـول اهللا :  قـالافعن أنس بـن مالـك 
َ هبا يف ظلامت الرب والبحر، فـإذا انطمـست ُاألرض كمثل النجوم يف السامء هيتدى

 »َّالنجوم أوشك أن تضل اهلداة

                                                       
 ).٩٦ (»أخالق العلامء«) ١(

 ).١٣٢ (»جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٢(
 )].١٩٧٣ (»ضعيف اجلامع«[، )٣/١٥٧(أخرجه أمحد : ضعيف) ٣(



 

 ٣٠٠ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

َّفقد شبه العلامء بالنجوم، والنجوم هلا فوائد ذكر اهللا عز وجل منها يف القرآن . َ
 : ًثالثا هي

: اىل أهنا عالمات للناس هيتدون هبـا يف الظلـامت، يقـول اهللا تعـ: الفائدة األوىل-
 .]النحل[- . / 0 1 2

 .]٥:ُامللك[Z Y X ] \:  أهنا زينة السامء، يقول اهللا تعاىل: الفائدة الثانية-
:  أهنا رجوم للشياطني الذين يـسرتقون الـسمع، يقـول اهللا تعـاىل: الفائدة الثالثة-

 .]٥:كُاملل[[ ^ _ `
 : والعلامء جتتمع فيهم هذه األوصاف، فهم

ْاهلداة الذين هيتدي هبم الناس يف الظلامت حيث يشتبه احلق بالباطل • َ. 
 .وهم زينة هذه األرض •
ُوهم رجوم للشياطني الذين خيلطون احلق بالباطل، ويـدخلون يف الـدين مـا  • ٌ

 ليس فيه من أهل البدع واألهواء والضالالت
 

ٌأصل من أصول اإلسالم، وهو من لوازم شهادة أن ال إلـه : إن الوالء والرباء
إال اهللا، ولقد تكاثرت النصوص الدالة عىل هذا األصل العظيم حتى قـال الـشيخ 

إنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل حكم، فيه من األدلة أكثر وال أبـني : (:محد بن عتيق 
 .) بعد وجوب التوحيد وحتريم ضده-الوالء والرباء: يعني-احلكم من هذا 

                                                       
 ).١٦ص (»العلمطلب «رشح حديث أيب الدرداء يف : ينظر ابن رجب احلنبيل) ١(
 ).٣١ص (»سبيل النجاة والفكاك«) ٢(



 

 ٣٠١ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 .العلامء: وإن أوىل الناس باملواالة، وأحقهم باملحبة يف اهللا بعد األنبياء
   مـواالة املـؤمنني خفيجب عىل املسلمني بعد مـواالة اهللا تعـاىل، ورسـوله (

ء، الـذين جعلهـم اهللا ًكام نطق به القرآن خصوصا العلامء الذين هـم ورثـة األنبيـا
ُبمنزلة النجوم هيتـدى هبـم يف ظلـامت الـرب والبحـر، وقـد أمجـع املـسلمون عـىل 

 )هدايتهم ودرايتهم
ُوليس معنى مواالة العلامء أن جيعـل العـامل منـاط املـواالة واملعـاداة فينتـرص 

 وجيعلها هي احلق فيوايل عىل أساسـها، ، ويتعصب ألقواله وآرائه،الطالب لشيخه
 :خٍيعادي من عاداها، فإن هذا ال يكون ألحد بعد الرسول و

ًومن نصب شخـصا كائنـا مـن : (- تعاىلرمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ً
Ï Î Í Ì Ë  فواىل وعادى عىل موافقته يف القـول والفعـل فهـو ،كان

Ð]قة قوم من املـؤمنني مثـل أتبـاع األئمـة ، وإذا تفقه الرجل وتأدب بطري]٣٢:الروم
واملشايخ فليس له أن جيعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوايل من وافقهم ويعادي من 
ِّخالفهم، فينبغي لإلنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن يف قلبه، والعمل به فهذا زاجر َ ُ. 

و يعتقـدها ٍوكامئن القلوب تظهر عند املحن، وليس ألحد أن يدعو إىل مقالة أ
لكوهنا قول أصحابه وال يناجز عليها بل ألجل أهنـا ممـا أمـر اهللا بـه ورسـوله، أو 

 .)أخرب اهللا به ورسوله لكون ذلك طاعة هللا ورسوله
                                                       

 ). ١١ص (»رفع املالم عن األئمة األعالم«شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(
 ).٩-٢٠/٨ (»الفتاوى«) ٢(



 

 ٣٠٢ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ٍوليس ألحد أن ينتسب إىل شـيخ يـوايل عـىل متابعتـه، : (:قال شيخ اإلسالم  ٍ
امن، ومـن عـرف منـه ويعادي عىل ذلك، بل عليه أن يوايل كل من كان من أهل اإليـ

ٍالتقوى من مجيع الشيوخ وغريهم، وال خيص أحدا بمزيد مواالة إال إذا ظهر له مزيد  ً
َّإيامنه وتقواه، فيقدم من قدم اهللا ورسوله عليه، ويفضل من فضله اهللا ورسوله َ ََّ( 

ٍ إذ لو ساغ لكل طائفـة ،ٌإن التعصب للشيوخ سبب من أسباب فرقة املسلمني
ً ذلك التعصب لتفرق املسلمون يف دينهم شيعا، كل حـزب بـام لـدهيم ٍأو أهل بلد

 .فرحون، وما وقوع أهل البدع يف بدعهم وضالالهتم إال نتاج مجلة من األسباب
ُوليس ألحد أن ي: (:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ً للعامـة شخـصا َبَِّصنٍ

ً هلم كالما يوايل ، وال ينصبخيدعو إىل طريقته ويوايل ويعادي عليها غري النبي 
عليه ويعادي غري كالم اهللا ورسوله، وما اجتمعت عليه األمة، بل هـذا مـن فعـل 

ًأهل البدع الذين ينصبون هلم شخصا أو كالما يفرقون به بـني األمـة  يوالـون بـه ،ً
 )عىل ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون

العلم قد يـصل إىل ُّواحلب الذي يقع من بعض أهل اخلري لبعض الشيوخ وأهل 
درجة الغلو وذلك عندما يغلو اإلنسان يف احلب، ويتجاوز يف املدح حتى يثنـي عـىل 

ًه عنده حماسن، وال يتقبل فيه قدحا بحال ولـو كـان ؤشيخه بام ليس فيه وتعود مساو
ًذلك احلب خاليا من اهلوى مل تقع فيه تلك الظواهر، ومل يكن احلب للـشخص غالبـا  ً

 .ومسالك اهلوى يف هذا دقيقة، واملعصوم من عصمه اهللاعىل حب املنهج، 
                                                       

 ).١١/٥١٢ (»الفتاوى«) ١(
 ).٢٠/١٦٤ (»الفتاوى«) ٢(
 ).٤٣-٤٠ص (»اتباع اهلوى«ينظر سليامن الغصن ) ٣(



 

 ٣٠٣ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

عـز -ُوملا كان أهل البدع حيبون العلامء والشيوخ من أجـل أهـوائهم ال يف اهللا 
ً صاروا ينقلبون عليهم فيعود املحبوب مكروهـا؛ ألنـه مل يـرض املبتدعـة -وجل

 .وإنام أرىض اهللا عز وجل
ْملا أراد عبد اهللا بن سالم أن يس ٍإن اليهود قوم هبت، وإهنم : (خال للنبي م قِلُ ُ

ُّأي «: إن يعلموا بإسالمي هبتوين فأرسل إليهم فسلهم عني، فأرسـل إلـيهم فقـال
ُرجل فيكم عبد اهللا بن سالم؟ ْحربنا وابن حربنا، وعاملنا وابن عاملنا:  قالوا»ٍ ُ َْ ُ : قال. َ

ُأرأيتم إن أسلم، تسلمون« َ : فخرج عبد اهللا، فقال: قال. أعاذه اهللا من ذلك:  قالوا»ْ
ِّرشنا وابن رشنـا؛ وجاهلنـا : فقالوا. ًأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا َُّ

 .َّ أمل أخربك أهنم قوم هبت؟!يا رسول اهللا: فقال. ُوابن جاهلنا
ًفاليهود قاتلهم اهللا انقلبوا انقالبا عجيبا عىل عبد اهللا بن سالم  ، وحتـول اً

ٌحـج بـرش : اهل، وهذا شأن أفراخ اليهود من املبتدعة، قال الزعفـرايناحلرب إىل ج
َاملرييس، فلام قدم، قال ِ ًرأيت باحلجاز رجال، مـا رأيـت مثلـه سـائال وال جميبـا : َ ً ً-

ِفقدم علينا،  فاجتمع إليه الناس، وخفوا عن بـرش، فجئـت :  قال-يعني الشافعي ُّ َ َ
َهذا الشافعي الذي كنت : ٍإىل برش، فقلت َّإنه قد تغري عـام كـان : َتزعم قد قدم قالُ َ َ

َفام كان مثل برش إال مثل اليهود يف شأن عبد اهللا بن سالم: عليه، قال َُ ََ ٍَ. 
                                                       

 »صـحيح البخـاري«، وأصله يف )٢/٤١٥ (»سري أعالم النبالء« الذهبي يف أخرجه هبذا اللفظ: صحيح) ١(
 .بنحوه) ٣٣٢٩(

، )٢/٦٥ (»تـاريخ بغـداد«، واخلطيب البغـدادي يف )٥١/٣٣٨ (»تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف ) ٢(
 ).١٠/٤٤ (»السري«والذهبي يف 



 

 ٣٠٤ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 

، ويـأمر ليس منـا مـن مل يـرحم صـغرينا ويـوقر كبرينـا«: خيقول الرسول 
 .»باملعروف وينه عن املنكر ويعرف لعاملنا حقه

العـامل، وذو الـشيبة، : ر أربعةَّمن السنة أن يوق: (:قال طاووس بن كيسان 
 .)والسلطان، والوالد

ٌبل إجالل العامل لعلمه، وملـا حيفظـه مـن القـرآن إجـالل هللا عـز وجـل ففـي 
إكرام :  اهللاِجاللإإن من «: خ عن النبي ااحلديث عن أيب موسى األشعري 
 غـري الغـايل فيـه وال اجلـايف عنـه، وإكـرام ذي ذي الشيبة املسلم، وحامل القـرآن

 .»السلطان املقسط
ًلقد كان سلف هذه األمة حيرتمون علامءهم احرتاما كبـريا ويتـأدبون معهـم،  ً

 مع جاللته وعلو مرتبته بركاب زيد بـن ثابـت بد أخذ عبد اهللا بن عباس فلق
 »هكذا أمرنا أن نفعل بعلامئنا وكربائنا«: األنصاري وقال

                                                       
) البحـر الزخـار( والبـزار ،)١/٢١١(، واحلـاكم )١٩١٩(، والرتمذي )٥/٣٢٣(أخرجه أمحد : حسن) ١(

، وغريهم، وحسن )١١/٣٥٥ (»الكبري«، والطرباين يف )٣٥٨ (»األدب املفرد«، والبخاري يف )٢٧١٨(
ليس من أمتـي «: بلفظ) ١٠١ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[ احلديث كام يف -رمحه اهللا-اين الشيخ األلب

 .]»ُمن مل جيل كبرينا ويرحم صغريها، ويعرف لعاملنا
 ).١٣/٤٣ (»رشح السنة«كره البغوي يف  ذ)٢(
ــو داود : حــسن) ٣( ــشعب«، والبيهقــي يف )٣٥٧ (»األدب املفــرد«والبخــاري يف ) ٤٨٤٣(أخرجــه أب  »ال

صـحيح الرتغيـب «[، ) طبعـة عوامـه-١١/٢٩١(، ابـن أيب شـيبة )٨/١٦٣ (»السنن«، ويف )٢٦٨٥(
 )].٩٨ (»والرتهيب

 ).١٩/٣٢٥ (»تاريخ دمشق«، وابن عساكر يف )٣/٤٧٨(أخرجه احلاكم ) ٤(



 

 ٣٠٥ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

، خأقبلت عىل املسألة وتتبع أصحاب رسـول اهللا : (بوقال ابن عباس 
 فأجـده خَفإن كنت آليت الرجل يف احلديث يبلغني أنـه سـمعه مـن رسـول اهللا 

 فأتوسد ردائي عىل بابه تسفي الريح عىل وجهي حتـى خيـرج، فـإذا خـرج ًقائال
بحديث بلغني أنك حتـدث بـه عـن :  مالك؟ فأقولخيا بن عم رسول اهللا : قال

َّفهال بعثت إيل حتى آتيك؟ : فيقول: نك، قال فأحببت أن أسمعه مخرسول اهللا 
 )أنا أحق أن آتيك: فأقول

ال أقعـد إال بـني : ( خللف األمحر- تعاىلرمحه اهللا-وقال اإلمام أمحد بن حنبل 
 .)مرنا أن نتواضع ملن نتعلم منهُ أ،يديك

َّ إىل اإلمام البخـاري وقبـل بـني عينيـه،:ُوملا جاء اإلمام مسلم بن احلجاج  َ 
دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين، وسـيد املحـدثني، وطبيـب : (وقال

 ....)احلديث يف علله
 : ولقد كان من متام احرتام السلف لعلامئهم أهنم كانوا هيابوهنم

مكثت سنتني أريد أن أسـأل عمـر بـن اخلطـاب : ( قالبٍعن ابن عباس 
 .)ٍ عن حديث ما منعني منه إال هيبتها

                                                       
 .ًمسرتحيا وقت القيلولة: ًقائال) ١(
، واحلاكم )٥٩٠(، والدارمي )٥٠٧ (»جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف : إسناده صحيح) ٢(

: حتقيـق)/ ١/٣٦٥ (»جـامع بيـان العلـم وفـضله«[، )١٠/٢٤٤ (»الكبـري«، والطرباين يف )١/١٨٨(
 ].أبواألشبال الزهريي

 ).٨٨ (»تذكرة السامع واملتكلم«ينظر ابن مجاعة يف ) ٣(
 ).١١/٣٤٠ (»البداية والنهاية«رواه ابن كثري يف ) ٤(
 »جـامع بيـان العلـم وفـضله«[، )٧١٦ (»جامع بيـان العلـم وفـضله«أخرجه ابن عبد الرب يف : صحيح )٥(

 ].أبو األشبال الزهريي: حتقيق)/ ١/٤٦٥(



 

 ٣٠٦ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ولقد أكثر أهل العلم من الكالم عن أسلوب التعامـل مـع العـامل يف جملـسه، 
وأسلوب احلديث معه مما هو مذكور بتوسع يف كتب آداب العـامل واملـتعلم، ومـن 

َّال تكثـر َأمـن حـق العـامل : (اُأمجع ما روي يف ذلك ما قاله عيل بن أيب طالب 
َّ، وأن ال تلحه السؤال، وال تعنته باجلوابعلي ِ  عليه إذا كسل، وال تأخـذ بثوبـه إذا ُ

َّهنض، وال تفشني له رسا، وال تغتابن عنده أحدا، وال تطلبن عثرته وإن زل قبلت  ً ً َّ
دام حيفظ أمر اهللا، وال جتلس أمامـه، وإن معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه هللا ما 
 .)كانت له حاجة سبقت القوم إىل خدمته

ِّمن حق العامل عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة، وعىل القوم عامة، : (وقال
ٌوجتلس قدامه، وال ترش بيديك، وال تغمز بعينيـك، وال تقـل قـال فـالن خـالف 

 السؤال؛ فإنـه بمنزلـة النخلـة املرطبـة ال قولك، وال تأخذ بثوبه، وال تلح عليه يف
 .)يزال يسقط عليك منها يشء

 

ًإن العلامء هم ورثة األنبياء، فمـن أراد أن ينـال شـيئا مـن إرث النبـوة فعليـه 
 ،بمجالسة العلامء، واألخذ عنهم، واآلخذ عن العلـامء الـسالك يف طريـق العلـم

 .ًيسهل اهللا له طريقا إىل اجلنة
                                                       

الفقه «، اخلطيب البغدادي يف )٨٤١ (»جامع بيان العلم وفضله«د الرب يف أخرجه ابن عب: إسناده ضعيف) ١(
 )].١/٥١٩ (»جامع بيان العلم وفضله«[، )٨٥٦ (»والتفقه

الفقه «، اخلطيب البغدادي يف )٩٩٢ (»جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف : إسناده ضعيف) ٢(
 )].١/٥٨٠ (»جامع بيان العلم وفضله«[، )٨٥٦ (»والتفقه
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ًمن سلك طريقـا يبتغـي فيـه «: خقال رسول اهللا :  قالافعن أيب هريرة 
 .»ً طريقا إىل اجلنةًعلام، سهل اهللا له به

ًمن سلك طريق علم سهل اهللا له طريقا من طرق اجلنة«: ويف رواية َّ ٍ َ«. 
ِإن األخذ عن العلامء هو طريق العلم وهو طريق صنع العلامء ْ ُ. 

ٍال يزال الناس بخري ما بقي األول حتى يتعلم أو : (اقال سلامن الفاريس 
 .)ُ، فإن هلك األول قبل أن يعلم أو يتعلم اآلخر هلك الناسُيعلم اآلخر

مــا يل أرى علامءكــم يــذهبون وجهــالكم ال : ( قــالاوعــن أيب الــدرداء 
 .)فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلامء! ؟يتعلمون
ًإن أحدا ال يولد عاملا والعلم بالتعلم: ( قالان عبد اهللا بن مسعود وع ً َّ(. 

 .ً كان حرصهم كبريا عىل التلقي من أهل العلم،وملا فقه السلف هذا
ُكان الرجل من أهل العلم إذا لقي مـن هـو : (:قال عبد الرمحن بن مهدي 

 العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هـو دونـه يف العلـم فوقه يف
َّعلمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله يف العلم ذاكره ودارسه َ(. 

                                                       
، وأبــو داود )٢٦٨٢(، واللفــظ لــه، والرتمــذي )١٣٠ (»رشح الــسنة«أخرجــه البغــوي يف : صــحيح) ١(

 )].٢١٥٩ (»صحيح الرتمذي«[، )٢/٢٥٠(، وأمحد )٣٦٤٣(
، )٥/١٩٦(، وأمحـد )٣٦٤١(واللفظ له، وأبـو داود ) ١٢٩ (»رشح السنة«أخرجه البغوي يف : صحيح) ٢(

 »صـحيح أبـو داود«[، )٨٨(، وابن حبـان )٣٥٤(، والدارمي )٢٢٣(، وابن ماجه )٢٦٨٢(والرتمذي 
)٣٠٩٦.[( 

 ).٤٢ (»اإلبانة الكربى«، وابن بطة يف )٨٢١ (»الزهد«، وأمحد يف )٢٤٨(أخرجه الدارمي ) ٣(
 ).١٩/١٨٣(، وابن أيب شيبة )١١٩٦ (»الشعب«، والبيهقي يف )٢٥١(أخرجه الدارمي ) ٤(
 ).١١٥ (»تاب العلمك«رواه احلافظ أبو خيثمة يف ) ٥(
 ).٢٠٦ (»املحدث الفاصل«رواه الرامهرمزي يف ) ٦(
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 وهم بغيتـي إذا مل ،العلامء هم ضالتي يف كل بلد: (:وقال ميمون بن مهران 
 .)أجدهم، وجدت صالح قلبي يف جمالسة العلامء

ّصحابة رضوان اهللا علـيهم وتـابعوهم حيـضون عـىل جمالـسة العلـامء وكان ال
 .ومالزمتهم

 .)جالس الكرباء وخالل العلامء، وخالط احلكامء: (اقال أبو جحيفة 
من فقه الرجل ممشاه ومدخلـه وخمرجـه مـع أهـل : (اوقال أبو الدرداء 

 .)العلم
، فإنام اصرب نفسك ملن هو فوقك يف العلم، وملن هو دونك: (وقال لقامن البنه

 .)يلحق بالعلامء من صرب هلم ولزمهم، واقتبس من علمهم يف رفق
بلغ املثل يف احلرص عىل الطلب، والسعي يف األخذ عن ولقد رضب السلف أ

أهل العلم، تشهد لذلك قصصهم التي ساقها اخلطيب البغدادي وغريه يف الكالم 
ٍعن الرحلة يف طلب احلديث فقد كان منهم من يرحل وبغيته سامع حديث واحـد 

  إال سعى لألخذ،ً، وكان الواحد ال يعلم أحدا أعلم منهخمن أحاديث الرسول 
لو : (عنه والرحيل إليه، ولقد كان من علامء الصحابة رضوان اهللا عليهم من يقول

َأعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليه ً(. 
                                                       

 ).٢٣٩ (»جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف ) ١(

 ).٨١٤ (»جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٢(
 ).٨٢١ (»جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٣(
 ).٦٨٢ (»جامع بيان العلم وفضله« يف أخرجه ابن عبد الرب) ٤(
 ).٢٤٦٣(، مسلم )٥٠٠٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٥(
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تب فقـط، بـل ٌإن العلم الرشعي علم يؤخذ بالتلقي فال جيدي األخذ عن الك
االقتصار يف التلقي عىل األخذ من الكتب بلية من الباليا، وكـذا اجـتامع الـشباب 

 .ٍوالطلبة عىل التدارس دون أخذ عن شيخ
ّمــن تفقــه مــن بطــون الكتــب ضــيع : ( يف هــذا الــشأن:يقــول الــشافعي 

 .)األحكام
 .)ُّمن أعظم البلية تشيخ الصحيفة: (وكان بعض السلف يقولون

 .األوراق: األخذ والتعلم من الصحف، أي: أي
أهلـم رأس؟ : يف مسجد كذا حلقة يتناظرون يف الفقه، قـال: وقيل أليب حنيفة

 )ًال يفقهون أبدا: ال، قال: قالوا
يهم واجب الـسعي إىل أهـل العلـم، فلـيس َّإن من املهم أن يفقه الناس أن عل

َّأنا عامل فاتبعوين، وإنام النـاس هـم الـذين جيـب : العامل الذي يقف للناس، ويقول
ُعليهم إذا رأوا العامل يصدروه ويأخذوا عنه، إذ من سنة علـامء املـسلمني عـىل مـر  ِّ َ ُ

األمـر، التاريخ تدافعهم للفتوى، ورغبتهم يف عدم التصدر، إذا كفوا مؤونة هـذا 
ُ وال يـدعون إىل شـعارات، وال يطـالبون ،فهم ال يرفعون فوق رؤوسهم الرايات

 .خ إنام يطلبون االنتامء إىل سنة سيد املرسلني ،الناس باالنتامء إليهم
                                                       

 ).٨٧ (»تذكرة السامع«ينظر ابن مجاعة ) ١(

 ).٨٧ (»تذكرة السامع«ينظر ابن مجاعة ) ٢(

 ).٩٢٦ (»جامع بيان العلم وفضله«رواه ابن عبد الرب يف ) ٣(
 ).١٢ص (»لامء هم الدعاةالع«نارص بن عبد الكريم العقل : ينظر) ٤(
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أدركـت عـرشين ومائـة مـن األنـصار مـن أصـحاب : (:قال ابن أيب ليىل 
ُّ يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا خرسول اهللا  ُُ إىل هذا، وهذا إىل هذا حتـى َ

ُما منهم من أحد حيـدث حـديثا أو يـسأل عنـه، : (، ويف رواية)ترجع إىل األول ً ٍ
َّويف رواية عن يشء إال ود أن أخاه كفاه إياه، وال يـستفتى يف يشء إال ود أن أخـاه  ّ

 )كفاه الفتيا
 .)ٍجهدنا بإبراهيم حتى أن نجلسه إىل سارية فأبى: (وعن األعمش قال

ًبل إن من صفات علامء السلف وأتباعهم قلة الكالم، فإن رأيت عاملـا جيلـس 
ًجملسا وهو ال يتحدث وال يتكلم فاستنبط منه الكـالم تفلـح، وال جتعـل الكـالم 

ُللجهال وأشباههم فيضلون ويضلون َ. 
ًإن كان الرجل ليجلس مع القوم فريون أن به عيا، : (:قال احلسن البرصي  ّ َ

 .) عي إنه لفقيه مسلموما به من
 ويـستمعوا ،إنه هبذا يتبني أن عىل الناس أن يسعوا إىل أهل العلم ويصدروهم

إليهم ويأخذوا عنهم، ومن املهم هنا بيان وجوب احلرص عىل األخذ من املوثوق 
 .)ٌإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم(يف دينه وعلمه 

                                                       
 .بنحوه) ٣٦/٨٧ (»تاريخ دمشق«، وأبو عساكر يف )٦٤٠ (»الفقيه واملتفقه«أخرجه اخلطيب البغدادي يف ) ١(
تـاريخ «، وابن عساكر يف )٢١ (»العلم«، وأبو خيثمة يف كتاب )١٣٧(أخرجه الدارمي : إسناده صحيح )٢(

 »جـامع بيـان العلـم وفـضله«بـن عبـد الـرب يف ، وا)٤٩( البـن املبـارك »الزهد«، و)٣٦/٨٦ (»دمشق
 .بنحوه)] ٢/١١٢٠ (»جامع بيان العلم«[، )٢١٩٩(

 ).إبراهيم بن يزيد النخعي(، وإبراهيم هنا هو التابعي )٥٣٥(أخرجه الدارمي ) ٣(
 ).٢٠ (»كتاب العلم«رواه احلافظ أبو خيثمة يف ) ٤(
 ).٢٦ (»مقدمة صحيح مسلم«) ٥(
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ِإن القدح يف العلامء، والطعن فيهم سبيل من سبل أهل الزيغ والضالل، ذلك  ٌ
ٌأن الطعن يف العلامء ليس طعنا يف ذواهتم، وإنام هو طعن يف الدين والـدعوة التـي  ً
حيملوهنا، وامللة التي ينتسبون إليها، والطعن يف العلامء حمرم، ألهنم مـن املـسلمني 

 ٌكم حـرام كحرمـةفإن دماءكم وأموالكم وأعراضـكم بيـن«:  يقولخوالرسول 
 .»يومكم هذا يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا

ويكتسب مزيد حرمة؛ ألنه وسيلة للطعن يف الدين، وهـذا مـراد أهـل البـدع 
 .بإحسانالطاعنني يف سلف األمة وعلامئها التابعني هلم 

ًص الصحابة زنديقا، ملا يفيض إليه هذا القول ِوملا فقه السلف هذا جعلوا منتق
 .خُّمن الطعن يف الدين، وتنقص سنة سيد املرسلني 

: ُحدثني أيب عبد اهللا بن مصعب الـزبريي قـال: (عن مصعب بن عبد اهللا قال
أصحاب رسول اهللا ّقال يل أمري املؤمنني املهدي، يا أبا أبكر، ما تقول فيمن تنقص 

 !ًما سمعت أحدا قال هذا قبلك: قال. زنادقة: قلت:  قالخ
ً بنقص فلم جيدوا أحدا مـن األمـة خهم قوم أرادوا رسول اهللا : قلت: قال

ّفتنقصوا هؤالء عند أبناء هؤالء، وهـؤالء عنـد أبنـاء هـؤالء، . يتابعهم عىل ذلك
مـا أقـبح بالرجـل أن  و،ُ يـصحبه صـحابة الـسوءخُرسـول اهللا : فكأهنم قـالوا

َما أراه إال كام قلت: فقال! ُّيصحبه صحابة السوء ُ(. 
                                                       

 ).١٦٧٩(، ومسلم )٦٧(ي أخرجه البخار: صحيح) ١(

 ).١٠/١٧٤ (»تاريخ بغداد«رواه اخلطيب البغدادي ) ٢(
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ًإذا رأيـت الرجـل يتـنقص أحـدا مـن : (- تعـاىلرمحـه اهللا -وقال أبو زرعة 
ٌّ عنـدنا حـق، خ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسـول خأصحاب رسول اهللا 

ّوالقرآن حق، وما جاء به حق، وإنام أدى إلينا هذا القرآ ن والسنن أصحاب رسول ٌّ
ُ، وإنام يريدون أن جيرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، واجلـرح هبـم خاهللا 

 )أوىل وهم زنادقة
 : وكذلك قال السلف فيمن طعن يف العلامء من التابعني فمن بعدهم

إذا رأيت الرجل يغمـز محـاد بـن سـلمة : (- تعاىلرمحه اهللا-قال اإلمام أمحد 
 .)ًإلسالم؛ فإنه كان شديدا عىل املبتدعةفاهتمه عىل ا

إذا رأيت الرجل يـتكلم يف محـاد بـن : (- تعاىلرمحه اهللا-وقال حييى بن معني 
 )ٍسلمة وعكرمة موىل ابن عباس فاهتمه عىل اإلسالم

وهذا حممول عىل الكالم يف العامل بظلم وهوى، أما إذا كـان املـتكلم يف العـامل 
 .ٌعامل مثله منصف فنعم

: يعنـي-هذا حممول عىل الوقوع فيهام : (- تعاىلرمحه اهللا-قال اإلمام الذهبي 
ْ هبوى وحيف يف وزهنام، أما من نقل ما قيل يف جرحهام، -محاد بن سلمة، وعكرمة َ َّ

 .)ِوتعديلهام عىل اإلنصاف، فقد أصاب
                                                       

 ).١/١٠ (»اإلصابة«، واحلافظ ابن حجر )٤٩ (»الكفاية يف علم الرواية«رواه اخلطيب البغدادي ) ١(
 ).٧/٤٥٠ (»سري أعالم النبالء«رواه الذهبي ) ٢(

سـري أعـالم «، والـذهبي يف )٣/٥١٤ (»اجلامعـةرشح أصول اعتقاد أهـل الـسنة و«رواه الاللكائي يف ) ٣(
 ).٥/٣١(، و)٧/٤٤٧ (»النبالء

 ).٥/٣١ (»سري أعالم النبالء«) ٤(
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بل إن السلف رضوان اهللا عليهم مل يقترصوا عىل النهي عن الطعن يف العلامء؛ 
 :ًهنوا أيضا عن االستخفاف هبم

العلـامء، : حق عىل العاقل أن ال يستخف بثالثـة: (:قال اإلمام ابن املبارك 
والسالطني، واإلخوان؛ فإنه من استخف بالعلامء ذهبت آخرتـه، ومـن اسـتخف 

 .)بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته
صاحلني، فإن الهللا ااإليذاء للعلامء إيذاء ألولياء ٌوالقدح يف العلامء إيذاء هلم، و

ًالعلامء العاملني يدخلون دخوال أوليا يف وصف األولياء ً. 
ًوهذا معنى أن إيذاء العلامء أمر خطري؛ ألن من عـادى وليـا هللا فقـد آذنـه اهللا  ٌ

من عادى يل  :إن اهللا قال«: خقال رسول اهللا :  قالاباحلرب، عن أيب هريرة 
 .»د آذنته باحلربًوليا فق

ْواحذر من االستهزاء بالعلامء، والطعن فيهم، واحذر من غيبـتهم، فـإن اهللا عـز  َْ َْ ْ
أتـدرون مـا «: ا يف حـديث أيب هريـرة خوجل حرم الغيبة، فقال رسـول اهللا 

أفرأيت إن كـان : ، قيل»ذكرك أخاك بام يكره«: قال. اهللا ورسوله أعلم: ا؟ قالو»الغيبة
 .»َّإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه فقد هبته«: يف أخي ما أقول؟ قال

 .وغيبة العلامء أعظم من غيبة غريهم من الناس
                                                       

 ).١٧/٢٥١ (»السري«رواه الذهبي يف ) ١(

 ).٦٥٠٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).٢٥٨٩(أخرجه مسلم : صحيح) ٣(



 

 ٣١٤ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 :قال اإلمام احلافظ ابن عساكر الدمشقي
  وإيـاك ملرضـاته وجعلنـا ممـن خيـشاه ويتقيـه حـق واعلم يا أخي وفقنـا اهللا (
 مـسمومة، وعـادة اهللا يف هتـك أسـتار -رمحة اهللا علـيهم-أن حلوم العلامء : تقاته

ٌمنتقصيهم معلومة؛ ألن الوقيعة فـيهم بـام هـم منـه بـراء أمـره عظـيم، والتنـاول 
 ألعراضهم بالزور واالفرتاء مرتع وخيم، واالختالف عىل مـن اختـاره اهللا مـنهم

 .)لنرش العلم خلق ذميم
ِّريء الرعاع عىل الطعن يف العلامء، فإن بعض طلبة العلم جيرئ النـاس ُوال جت

فالن ال : عىل القدح يف أويل العلم بام يقذفه من أقوال ال يظنها تبلغ ما تبلغ، فيقول
ًيعتد بتصحيحه، وفالن ال يقبل رأيه، وقد يكون قول هذا املعـرتض حقـا ولكنـه  ٌ ُّ ُ

َ أال يقوله عند العامة، وصـغار طلبـة العلـم الـذين ال يزنـون األقـوالجيب ُ ِ َ  وال ،َّ
ٌحتت ظـل نحـن رجـال -ًحيسبون هلا حسابا؛ بل يأخذون تلك الكلمة فيجرتئون 

 . عىل العلامء ثم عىل األئمة وهكذا فالرش مبدأه رشارة-وهم رجال
 

 :علامء برش خيطئون، ولكن اهتامهم باخلطأ يعرض فيه مزلقان خطريانإن ال
ِّ أن يكون اهتامهم باخلطأ غـري صـحيح، فيخطـئهم املخطـئ فـيام هـم فيـه :األول

 .مصيبون، أو يتهمهم بام ليس فيهم
ٍومن الناس من يكون إنكاره عىل عامل بسبب جهله بحال ذلك العامل، فيسمع منه 

ًشيئا حمتمال أو جممال ً ، وجيهل أشياء مبينة لتلك املجمالت املحـتمالت، أو ال يرجـع ً
 .إىل العامل فيها، فيطري باألمر الذي سمعه كل مطار عىل أنه خطأ شنيع وجرم فظيع

                                                       
 ).٢٨ (»تبيني كذب املفرتي«) ١(



 

 ٣١٥ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

سـمعت بعـض مـشاخيي :  أن أبا كامل البرصي قـال:ذكر اإلمام الذهبي 
ٍّكنا يف جملس أيب خنب فأمىل يف فضائل عيل : (يقول ٍ ْ ن أمىل فضائل  بعد أن كااَ

ٌالثالثة، إذ قام أبو الفضل السليامين، وصاح، أهيا الناس، هذا دجال، فـال تكتبـوا،  ُّ
 .)وخرج من املجلس؛ ألنه ما سمع بفضائل الثالثة

وهـذا يـدل عـىل زعـارة : (-ًتعليقـا عـىل هـذه القـصة-قال اإلمام الـذهبي 
 )-واهللا يساحمه-السليامين وغلظته 

ُيوم من خيطئ العلامء؛ جلهلهم وإن من الناس ال ِّ َ  بـالواقع، وهـذه -كام يقول-ُ
دعوى ال يصح إطالقها عىل العلـامء، فهـي دعـوى غـري صـحيحة، إذ العلـامء يف 

 فـأكثر مـن يـستمع إىل املـشكالت واألمـور التـي ،ُجمملهم أعرف الناس بالواقع
 .امءتعرض للناس يف اجلوانب االجتامعية والسياسية واالقتصادية هم العل

يف الكالم عن اهتام العلامء -عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز : قال سامحة الشيخ
 :-باجلهل بالواقع

َّفالواجب عىل املـسلم أن حيفـظ لـسانه عـام ال ينبغـي، وأال يـتكلم إال عـن (
ٍفالقول بأن فالنا مل يفقه الواقع هذا حيتاج إىل علم، وال يقوله إال من عنده . بصرية ً

ًأما أن يقول هذا جزافا، وحيكـم . ًستطيع احلكم بأن فالنا مل يفقه الواقععلم حتى ي
ٌبرأيه عىل غري دليل فهذا منكر عظيم ال جيوز ٍ. 

                                                       
 ).١٥/٥٢٤ (»السري«نقله الذهبي يف ) ١(

 ).١٥/٥٢٤ (»سري أعالم النبالء«) ٢(



 

 ٣١٦ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

والعلم بأن صاحب الفتوى مل يفقه الواقع حيتاج إىل دليل وال يتسنى ذلـك إال 
 .)للعلامء

َوبعض الناس قد يتهم عاملا من أتباع السلف ببدعـة، ولـيس َّ ِ َ ْ  معـه عـىل هـذا ً
االهتام دليل، وال برهان، والعربة يف مثل هذه األمور إنام هي برأي املعتـربين مـن 

أتباع السلف، ال إىل رأي آحاد الناس، والنظر فيها إىل األدلة : أهل السنة واجلامعة
 .والرباهني عىل ذلك االهتام واجب

يعنـي - يرضـيانه يا أبا عبـد اهللا، كـان حييـى وأبـو عبيـد ال: قيل لإلمام أمحد
ما ندري ما : ( فقال أمحد بن حنبل-الشافعي يشري إىل التشيع وأهنام نسباه إىل ذلك

 .)ًيقوالن واهللا ما رأينا منه إال خريا
اعلموا رمحكم اهللا تعاىل أن الرجل من أهل العلـم إذا : (ثم قال أمحد ملن حوله

ُمنحه اهللا شيئا من العلم، وحرمه قرناؤه وأشكاله َُ ِ  حسدوه، فرموه بـام لـيس فيـه، ً
 )وبئست اخلصلة يف أهل العلم

ومن زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفرت وال يدري ما : (:قال اإلمام الذهبي 
 .)يقول

                                                       
 ).٣١٣( يف عدد »جملة رابطة العامل اإلسالمي«) ١(

 ).١٠/٥٨ (»السري«، والذهبي يف )٢/٢٥٩ (»املناقب«رواه البيهقي يف ) ٢(

 ).١٠/٥٨ (»السري«، والذهبي يف )٢/٢٥٩ (»املناقب«رواه البيهقي يف ) ٣(
 ).٥٩-١٠/٥٨ (»سري أعالم النبالء«) ٤(



 

 ٣١٧ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 أن حيكم باخلطأ عىل العامل غري العامل، فيبني الـشخص ختطئتـه للعـامل :املزلق الثاين
ُّ علم، ومرد احلكم عـىل زالت  فيقول عىل اهللا عز وجل وخلقه بال،ٍعىل جهل

 .العلامء ليس إىل العوام وأنصاف املتعلمني، إنام هو إىل العلامء
ٌفهل لغري املجتهدين من طلبة العلـم ضـابط يعتمـده يف معرفـة أن : فإن قلت

هذا من زالت العلامء وأخطائهم، فأقول هنا ما قاله اإلمـام الـشاطبي يف اجلـواب 
ً له ضـابطا تقريبيـا، وهـو أنـه مـا كـان معـدودا يف اجلواب أن: (عىل هذا السؤال ً ً

ًاألقوال غلطا وزلال قليل جدا يف الرشيعة، وغالب األمـر أن أصـحاهبا منفـردون  ًٌ ً
ٍهبا قلام يساعدهم عليها جمتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة األمة فليكن  ُ

  .)دينِّاعتقادك أن احلق مع السواد األعظم من املجتهدين ال من املقل

ًوهذا الضابط ضابط أغلبي وليس ضابطا كليا ً ٌ. 
ٍفصار مرد األمر بكل حال يف ختطئة العلامء إىل املجتهدين ُّ. 

إهنم اشتكوا إىل بعض أهل العلم يف بلدهم ما جيدون مـن : إن بعض الناس قالوا
ه ٌإنه ليس زمان إال والذي بعـد: انحرافات فنصحهم العامل ودعاهم إىل الصرب، وقال

 .ٌرش منه وأمرهم باحلرص عىل الدعوة، واإلصالح بالوسائل الرشعية املمكنة
 .َّفغضب هؤالء وخطؤوا العامل إذ أمرهم بالصرب وقال هلم بتتابع الرشور

ُوهذا األمر الذي خطأ فيه هؤالء الناس العامل  إذ وقع مثل ذلـك ، ليس بخطأ،ّ
ٍاملوقف الذي وقعوا فيه مع العامل لقوم مع عامل   .من سادات علامء الصحابةٍ

                                                       
 ).٤/١٧٣ (»املوافقات«) ١(



 

 ٣١٨ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

أتينا أنـس بـن مالـك، فـشكونا إليـه مـا نلقـى مـن : :قال الزبري بن عدي 
ٌّاصربوا، فإنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده رش منـه: (احلجاج، فقال ٌ ، حتـى َّ

 .)خم تلقوا ربكم، سمعته من نبيك
 

، وإذا كان هذا هو األصـل فـيهم، فـإن مـن خُإن العلامء هم خري أمة حممد 
الواجب التامس العذر وإحسان الظن هبم، إذ من الواجـب عـىل املـؤمن أن يظـن 
بأهل اإليامن واخلري والدين والصالح اخلري، حينام يسمع عـنهم هتمـة مـن الـتهم 

K J I H G F E D C B : ل اهللا عز وجل يف قصة اإلفـكيقو

N M L]النور[. 
 يقول أمري املـؤمنني عمـر ،فإحسان الظن والتامس العذر للمؤمنني خلق نبيل

، وأنت جتد هلا ًال تظن بكلمة خرجت من أخيك املسلم سوءا: (ابن اخلطاب 
 .)ًيف اخلري حممال

ًإذا بلغك عن أخيك يشء فالتمس له عذرا، فـإن : (:وقال حممد بن سريين  ٌ
ً له عذراَّلعل: مل جتد فقل ُ( 

ٌإذا بلغك من أخيـك يشء تكرهـه فـالتمس لـه العـذر : (:وقال أبو قالبة 
ًل ألخي عذرا ال أعلمهًجهدك، فإن مل جتد له عذرا فقل يف نفسك لع َّ( 

                                                       
 ).٧٠٦٨(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
 ).٤/٢١٣ (»تفسري القرآن العظيم«ذكره احلافظ ابن كثري يف ) ٢(
 ).٩٧(رواه أبو الشيخ اإلصبهاين ) ٣(
 ).٢/٣٢٣ (»احللية«رواه أبو نعيم يف ) ٤(



 

 ٣١٩ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

وهذا الكالم يف العالقـات األخويـة فـام بالـك بعالقـة التلميـذ مـع شـيخه، 
 .وعالقات األمة مع العلامء، إن األمر حينذاك آكد

ًفإذا كان الرجل ثقة مشهودا له باإليامن واالستقامة، فال : (:يقول السبكي  ً
ِّ ما تعود منه، ومن أمثاله، بل ينبغـي ُينبغي أن حيمل كالمه، وألفاظ كتابته عىل غري ُ ُ

ُالتأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله ُ ْ َّ( 
 

َّإن من شـأن الفـتن أن تـشتبه األمـور فيهـا، ويكثـر اخللـط وتزيـغ األفهـام 
 إنام هي للجامعة التي يمثل العلامء رأسها، فالواجـب والعقول، والعصمة حينذاك

 .الراعي والرعية األخذ برأي العلامء، والصدور عن قوهلم: عىل الناس
ُ وإبداء الرأي فيها ينتج عنه مزيد فتنة وتفـرق ،ألن اشتغال عموم الناس بالفتن

 يقول اهللا .من األمن أو اخلوف مردها إىل أهل العلم والرأي: لألمة، فاألمور العامة
̀ l k j i h g f e d c b a : عز وجل  _ ̂  ] \ [ Z

w v u t s r q p o n mz y x ]النساء[. 
ٌهذا تأديب من اهللا لعبـاده عـن فعلهـم : (:قال الشيخ العالمة ابن سعدي 

ٌهذا غري الالئق، وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة وامل صالح العامـة َّ
ما يتعلق باألمن ورسور املؤمنني، أو باخلوف الذي فيه مـصيبة علـيهم أن يتثبتـوا 

                                                       
ٍنحو مـنهج رشعـي يف تلقـي «: ان، وينظر يف هذه النصوص أمحد الصوي)٩٣ (»قاعدة اجلرح والتعديل«) ١(

 ).٩٧-٩٢ص (»األخبار وروايتها



 

 ٣٢٠ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 وإىل أويل األمـر خبـل يردونـه إىل الرسـول . وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب
منهم أهل الـرأي والعلـم والنـصح والعقـل والرزانـة الـذين يعرفـون األمـور، 

ً إذاعتــه مــصلحة ونــشاطا للمــؤمنني ويعرفــون املــصالح وضــدها، فــإن رأوا يف
ًورسورا هلم وحترزا من أعدائهم، فعلوا ذلـك وإن رأوا مـا فيـه مـصلحة، أو فيـه  ً

m l : وهلـذا قـال. مصلحة، ولكن مـرضته تزيـد عـىل مـصلحته مل يـذيعوه

o nيستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة:  أي. 
ٍه إذا حـصل بحـث يف أمـر مـن األمـورأن: ٌويف هذا دليل لقاعدة مهمة وهي ٌ َ َ َ، 

ُينبغي أن يوكل إىل من هو أهل لذلك، وجيعل إىل أهله، وال يتقدم بني أيدهيم فإنـه  ََ ٌْ ُ
 .أقرب إىل الصواب، وأحرى للسالمة من اخلطأ

ُوفيه النهي عن العجلة والتـرسع لنـرش األمـور مـن حـني سـامعها، واألمـر  َّ
ُ هـل هـو مـصلحة، فيقـدم عليـه اإلنـسان أم ال بالتأمل قبل الكالم، والنظـر فيـه َُ

 .)ُفيحجم عنه
 :ويمكن أن تتبني هذا من خالل املدارك اآلتية

 

أن الناس يف الفتن حيتاجون إىل فقه املصالح واملفاسد، والعلم بمراتبهـا فـوق 
نكرات إذ ليست امل. حاجتهم إىل العلم بآحاد النصوص احلاكمة يف القضايا املعينة

 كمـسائل -وهـي يف الغالـب سـبب الفـتن-العامة املتعلقـة بالـسياسة الـرشعية 
                                                       

 ).٥٥-٢/٥٤ (»تيسري الكريم الرمحن«) ١(



 

 ٣٢١ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ًالطهارة والصالة واحلج واألحوال الشخصية يقـوم فهـم احلـق فيهـا غالبـا عـىل 
 :األدلة التفصيلية بل قيام العلم يف ذلك هو عىل أمور منها

 .ة األدلة الرشعية العامة والقواعد التي يدخل حتتها أمور كثري-١
 . مقاصد الرشيعة-٢
 . املوازنة بني املصالح واملفاسد-٣
 . األدلة التفصيلية-٤

وال يمكن للعوام؛ بل وصغار طلبة العلم فهـم القـضايا الكليـة العامـة، وإن 
وكذلك فإن فهم مقاصد الـرشيعة ال يكـون . كان يمكنهم فهم النصوص اجلزئية

قه املقاصد فقه عزيز، ال يناله  فف، وترصفات الشارع،إال باستقراء جممل النصوص
ُكل أحد، بل ال يصل إليه إال من ارتقى يف مدارج العلم، واطلع عىل واقع احلـال،  ِ َ

ُّوقلب النظر يف االحتامالت التي يظن حدوثها ُ َّ. 
 وفهـم ،واملوازنة بني املصالح واملفاسد حتتاج إىل فهـم للـرشيعة ومقاصـدها

هذا كله ال يكون إال للعلـامء، ولـذلك فـإن  و، ومراتب املصالح واملفاسد،للواقع
 .خاخلرض كان يعلم من املصالح يف األفعال التي قام هبا ما مل يعلمه موسى 

 :قال العالمة ابن سعدي يف بيان فوائد قصة موسى مع اخلرض
ْيدفع الـرش الكبـري بارتكـاب الـرش «القاعدة الكبرية اجلليلة وهو أنه : ومنها( ُ

َ ويراعى أكرب»الصغري َّفـإن قتـل الغـالم رش، ولكـن .  املصلحتني بتفويت أدنامهـاُ ٌّ ُ َّ
ًبقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهام أعظم رشا منه ّ. 



 

 ٣٢٢ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ُّوبقاء الغالم من دون قتل وعصمته، وإن كان يظن أنه خري؛ فاخلري ببقاء ديـن  ُ ُ ُ
  .أبويه، وإيامهنام خري من ذلك، فلذلك قتله اخلرض

ْالفوائد ما ال يدخل حتت احلرصوحتت هذه القاعدة من الفروع و َ. 
ٌفتزاحم املصالح واملفاسد كلها داخل يف هذا ُ(. 

ًوإذا كان األمر كذلك فإن اإلصالح ال يكون إال ملن كان عاملا بـاملنكر وسـبل 
 .إصالحه، ويف األمور العامة هم العلامء فقط

ًثم إنه إنام يأمر وينهى من كان عاملا: (:قال اإلمام النووي  َّ  بام يـأمر وينهـى َّ
ُعنه، وذلك خيتلف باختالف اليشء فإن كان من الواجبات الظـاهرة واملحرمـات 
املشهورة كالصالة والصيام والزنا واخلمر ونحوها فكل املسلمني علـامء هبـا، وإن 
 ،كان من دقائق األفعال واألقوال ومما يتعلق باالجتهاد مل يكن للعوام مـدخل فيـه

 )للعلامءوال هلم إنكاره بل ذلك 
 

ُأن معظم املنكرات العامة املتعلقة بالسياسة الرشعية يكـون املنكـر عليـه فيـه  َ ْ ُ
احلكام، والناس ليس هلم قدرة عىل التـأثري علـيهم، واألحكـام الـرشعية متعلقـة 

العلـامء ورساة النـاس ووجهـاؤهم، : ُ وإنام القادر عىل التأثري فـيهم هـم،بالقدرة
بــل إن تــصدى العــوام لتغيــري تلــك . ًدءا ألولئــكِ علــيهم أن يكونــوا روالعامــة

 .املنكرات العامة ربام أدى إىل فساد عريض
                                                       

 ).٧١-٥/٧٠ (»تيسري الكريم الرمحن«) ١(

 ).٢/٢٣ (»رشح صحيح مسلم«) ٢(



 

 ٣٢٣ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 

ُأن صريورة األمر إىل العامة يف مثـل هـذه األمـور يـشتت املـسلمني ويفـرق 
ٌوحدهتم؛ ألن العوام ال يتصور اتفاقهم عىل أمر إذا مل يكن هلم رساة يصدرون ع ن ُ

 .رأهيم، ولذلك كان الرد إىل أهل احلل والعقد
فالواجـب علينـا التثبـت : (صالح الفـوزان حفظـه اهللا: يقول الشيخ العالمة

وعدم الترسع، واهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بالتثبت فيام خيـتص بالعامـة مـن األمـة، 
َوجعل أمور السلم واحلرب واألمور العامة َ مـور  جعل املرجـع فيهـا إىل والة األ،َ

ِوإىل العلامء خاصة، وال جيوز ألفراد النـاس أن يتـدخلوا فيهـا؛ ألن هـذا يـشتت 
األمر ويفرق الوحـدة، ويتـيح الفرصـة ألصـحاب األغـراض الـذين يرتبـصون 

 .)باملسلمني الدوائر
 

 : إن قيام مسألة اإلنكار يف األمور العامة هو عىل فهم مسألة عظيمة هي
 :اإلمكاناإلمكان وعدم 

 هل يمكن تغيري املنكر هبذه الوسيلة أم ال؟
 ٍهل يمكن تغيري املنكر دون إحداث منكر أعظم أم ال؟

ٍّوعند عدم اإلمكان هل يكون املسلم يف حل من عدم اختاذ هـذه الوسـيلة، أو  ُ
ًمن التغيري بشكل عام ما دام الظرف قائام ٍ. 

                                                       
 ).٢١ (»وجوب التثبت يف األخبار وبيان مكانة العلامء«) ١(



 

 ٣٢٤ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

مهم، بل هـو إىل العلـامء وحتديد اإلمكان وعدمه ليس إىل مجهور الناس وعوا
 .ُبرشع اهللا، البرصاء بواقع الناس

 

أن العوام ال يمكن فهم رأهيـم بـل ال يمكـن معرفتـه إال بـأن يـرد األمـر إىل 
ّعرفائهم وكربائهم، ففي غزوة حنني جاءت هوازن بعد قسمة الغنـائم تطلـب رد 

 فخطب الرسول ،ا السبي فاختارو، بينهامخاألموال والسبي، فخريهم الرسول 
 أرد ت أنّقـد جاءونـا تـائبني، وإين رأيـإن إخوانكم هؤالء ف«:  أصحابه فقالخ

ُإليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن ي ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون عىل بّطيب َّ
ِّحظه حتى نعطيه إياه من أول َّقـد طيبينـا : فقال الناس، » اهللا علينا فليفعل ما يفيءَ

  ذلـكال ندري من أذن مـنكم يف ّإنا«: خفقال رسول اهللا . خذلك لرسول اهللا 
َفرجع النـاس فكلمهـم ، » إلينا عرفاؤكم أمركمواممن مل يأذن، فارجعوا حتى يرفع َ

 .طيبوا وأذنواقد  فأخربوه أهنم خ رسول اهللاعرفاؤهم ثم رجعوا إىل 
ُ مرد معرفة آراء العوام إىل العرفاء ورؤوس الناسخقد جعل الرسول ف َّ. 

 

ًإن الناظر يف تراجم العلامء وسريهم، بل ويف تاريخ البرشية كلها ال جيد أحـدا  ُ َ ِ
ْبرز ومل خيتلف فيه، فام  َ َ ْ ُ ُال ويـتكلم فيـه، فطائفـة ٌن يـربز شـخص يف هـذه األمـة إَأَ

ُ حتقره وختطئه وتؤثمهٌتعظمه وتصوبه، وطائفة ِّ َ ُ. 

                                                       
 ).٢٣٠٨(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

ُ          ٌ        َ  



 

 ٣٢٥ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ً كالما طويال نفيسا يف ذلك عندما ترجم للحسني :وقد ذكر اإلمام الذهبي  ًً
 وأن من الناس من اعتقد فيـه الواليـة -جازاه اهللا بام هو أهله-بن منصور احلالج 

فام ينبغي لك يا : (مه بطوله ألمهيته قالمع أنه من دعاة اإلحلاد والزندقة فأذكر كال
ٍفقيه أن تبادر إىل تكفري املـسلم إال بربهـان قطعـي، كـام ال يـسوغ لـك أن تعتقـد  ُ
ُالعرفان والوالية فيمن قد تربهن زغله، واهنتك باطنه وزندقته، فال هذا وال هذا،  ُ ُ َ َ ْ ِ

ًبل العدل أن من رآه املسلمون صـاحلا حمـسنا فهـو كـذلك؛ ألهنـ ً َ م شـهداء اهللا يف َّ
ًأرضه، إذ األمة ال جتتمع عىل ضاللة، وأن مـن رآه املـسلمون فـاجرا أو منافقـا أو  ً َُّ َّ

ًمبطال، فهو كذلك ِ ْ ُ. 
ُوأن من كان طائفة من األمة تضلله، وطائفة مـن األمـة تثنـي عيـه وتبجلـه،  ِّ َُ ُ ُِّ ُ ُْ ٌ ٌَ َّ

ِّوطائفة ثالثة تقف منه وتتورع من احلط عليه، فهو مم ٌَّ ُ ِ َن ينبغي أن يعرض عنـه، وأن َ ْ ُ
ٌّيفوض أمره إىل اهللا، وأن يستغفر له يف اجلملة؛ ألن إسالمه أصيل بيقني، وضـالله  ُ ُ َّ َُ َ َْ َْ َ

ِّمشكوك فيه، فبهذا تسرتيح ويصفو قلبك من الغل للمؤمنني ِ َ ْ َ ٌ. 
ُثم اعلم أن أهل القبلة كلهم، مؤمنهم وفاسقهم، وسنيهم ومبتدعهم  ِ َِ سوى -ْ

ٌّ مل جيمعوا عىل مسلم بأنه سعيد ناج، ومل جيمعوا عىل مـسلم بأنـه شـقي -ةَّالصحاب ٍ ُ ٍُ ٌ ْ
َديق فرد األمة، قد علمت تفرقهم فيه، وكـذلك عمـر، وكـذلك ِّفهذا الص: هالك ُُّ َ ُ

ّعثامن، وكذلك عيل، وكذلك ابـن الـزبري، وكـذلك احلجـاج، وكـذلك املـأمون،  ُ
َّلشافعي، والبخاري، والنـسائي، وكذلك برش املرييس، وكذلك أمحد بن حنبل، وا

ٍوهلم جرا من األعيان من اخلري والرش إىل يومك هذا، فام من إمام كامل يف اخلـري  ٍ َّ َّ



 

 ٣٢٦ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

َّإال وثم أناس من جهلة املسلمني ومبتدعيهم يذمونه وحيطون عليه، ومـا مـن رأس 
ّيف التجهم والرفض إال وله أناس ينترصون له ويذبون عنه، ويدينون بقولـ َ ٌُ ِ ه هبـوى َّ

َّوجهل، وإنام العربة بقول اجلمهور اخلالني مـن اهلـوى واجلهـل املتـصفني بـالورع 
َوالعلم، فتدبر  َ نحلة احلالج الذي هو مـن رؤوس القرامطـة، ودعـاة -يا عبد اهللا-َ ْ

ْالزندقة، وأنصف وتورع، واتق ذلك، وحاسب نفسك، فإن تربهن لـك أن شـامئل  َ َ َّ َ ْْ ِ َّ
ٍّ لإلسالم، حمب للرئاسة حريص عىل الظهـور بباطـل وبحـق، ٍّ شامئل عدوِءهذا املر

َفتربأ من نحلته، وإن تربهن لك والعياذ باهللا، أنه كان  ُ ً حمقـا هاديـا -واحلالـة هـذه-َّ ً
ِّمهديا فجدد إسالمك، واستغث بربك أن يوفقك للحق وأن يثبت قلبك عىل دينه،  َ َ ِّ ًْ ِّ

َفإنام اهلدى نور يقذفه اهللا يف قلب عبد ٌ ُ ه املسلم، وال قـوة إال بـاهللا، وإن شـككت ومل َّ
ًتعرف حقيقته، وتربأت مما رمي به، أرحت نفسك ومل يسألك اهللا عنه أصال ُ( 

َإن املوقف الرشيد من األقوال املتضاربة يف الشخص الواحد هو  .»التثبت«: َّ
تناقل بني النـاس فيـسمعها القـايص والـداين دون ُفأخطاء العلامء واملربزين ت

تثبت، والواجب يف ذلك أن يتثبت املرء؛ إذ من اخللق اإلسـالمي الـذي جـاء بـه 
، وذلك بتمحيص اخلـرب والتحقيـق »التثبت«: الكتاب العزيز والسنة املطهرة خلق

ٍمن صدقه قبل إفشائه وإذاعته، وهذا التثبت وإن كان سنة جارية يف كـل حـال إال  ً
 :أنه يتأكد يف حالني

                                                       
 ).٣٤٥-١٤/٣٤٣ (»الم النبالءسري أع«) ١(



 

 ٣٢٧ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

فسق القائل أو غرابة القـول، أو كونـه : كك يف اخلرب، مثل وجود قرينة تش:األوىل
 .ًناقضا ألصل تأكد وثبت بدليل قاطع

وال خيلو الكالم يف العلامء من إحدى هذه القرائن، إذ قد ثبتت عدالـة العلـامء 
 :وفضلهم بشهادة األمة هلم
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > : يقول اهللا عز وجل

ُاحلجرات[= < ? @ ُ[. 
أمهلوا حتى تعرفوا صـحته، وال : (يقول اإلمام ابن جرير يف تفسري هذه اآلية

ٍلئال تصيبوا قوما براء مما قذفوا به بجناية بجهالـة مـنكم . .تعجلوا بقبوله ٍ ِ ُ ًٌ ;

 )ي تصيبوهنم هبافتندموا عىل إصابتكم إياهم باجلناية الت:  يقول> = < ?
َّوقوع الفتن والرشور واضطراب األحـوال وتبلبـل األذهـان، فـإن : احلال الثانية

ُذلك إذا وقع يف زمان ما، أوجب التثبـت والتبـني ملـا يـستدعيه زمـن  الفـتن ٍ
 .والرشور من كثرة الكذب واالفرتاء

ويف حال الفتن يكثر الطعن يف الـذوات واألشـخاص بـل إن مـن مقـدمات 
ــتن َّالطعــن يف مقــد: تنالفــ ــرب ذلــك يف الف ــا وســادهتا، واعت   مي األمــة وعلامئه

  التي وقعت بـني الـصحابة، فقـد كـان مبـدؤها الطعـن يف بعـضهم رضـوان اهللا 
 .ًعليهم مجيعا

                                                       
 ).١٢٥-٢٦/١٢٣ (»جامع البيان«) ١(



 

 ٣٢٨ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

وعىل العاقل أن ال يغرت بالكالم املتناقل بني مجاهري الناس، وال جيعل التناقـل 
 .ًدليال عىل صدق األمر
ًواجلامهري دائـام أرسع إىل إسـاءة الظـن : (:طفى السباعي قال الدكتور مص

ِّفال تصدق كل ما يقال. .من إحسانه  ولو سمعته من ألف فم، حتى تـسمعه ممـن ،َُ
شاهده بعينه، وال تصدق من شاهد األمر بعينه حتى تتأكد من تثبته فـيام يـشاهد، 

ِّوال تصدق من تثبت فيام يـشاهد حتـى تتأكـد مـن براءتـه وخلـوه عـ ن الغـرض ُ
ًواهلوى، ولذلك هنانا اهللا عن الظن واعتربه إثام ال يغني من احلق شيئا ً(. 

لتزم الناس التثبت يف األخبـار املتناقلـة لـسلموا مـن غوائـل الطعـن يف ولو ا
 .الناس وهبتهم بام ليس فيهم

 

 العلامء املعروفني يف األمة بالعلم والعدل أمر حممـود، إن ترك االعرتاض عىل
إذ عىل طالب العلم أن يتهم رأيـه عنـد رأي األجلـة مـن أهـل العلـم، وال يبـادر 

 .باالعرتاض قبل التوثق
ِإن العامل املعلوم باألمانة والصدق واجلري عىل سـنن : (:قال اإلمام الشاطبي  َ

ُنازلة فأجاب، أو عرضـت لـه حالـة يبعـد ُأهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن  ُ ْ َ ٌ ٍ
 .العهد بمثلها، أو ال تقع من فهم السامع موقعها أن ال يواجه باالعرتاض والنقد

                                                       
 ).٦٠ص (»أخالقنا االجتامعية«) ١(



 

 ٣٢٩ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

َفإن عرض إشكال فالتوقف أوىل بالنجاح وأحرى بإدراك البغيـة إن شـاء اهللا  ُْ ُ ٌ َ ََ
 .)تعاىل

ه التزام احلـق واخلـري وترك املبادة إىل االعرتاض عىل العامل املوثوق املظنون في
ُأن من ليس له قوة الصرب عىل صحبة العامل والعلم وحسن (من الصرب املحمود إذ 

ٍالثبات عىل ذلك أنه ليس بأهل لتلقي العلم َّ. 
ُفمن ال صرب له ال يدرك العلم، ومن استعمل الصرب والزمه أدرك به كل أمـر  َُ َ

 .)سعى إليه
ِاشرتاط اخلرض عىل موسـى الـصرب يف ٌوأنت واجد يف قصة موسى مع اخلرض  ِ َ

ُأمور علمها اخلرض ومل يعلمها موسى يقول اهللا عز وجل يف حكايـة ذلـك ِ َ َ ِ َ : ] \
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واألحكام قد تكون يف األصل عىل الوجه الذي أراده املعـرتض عـىل العـامل، 
ًولكن العامل يعرف عارضا رصف احلكم عن حالته العامة ُ. 

 فوائـد قـصة موسـى عليـه الـسالم مـع  يف بيـان:قال العالمة ابن سعدي 
َأن األمور جترى أحكامهـا عـىل ظاهرهـا، وتعلـق هبـا األحكـام : ومنها: (اخلرض ْ ُ

                                                       
 ).٣٢٤ (/»املوافقات«) ١(

 ).٥/٦٨ (»تيسري الكريم الرمحن«) ٢(



 

 ٣٣٠ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

فإن موسى عليه السالم، أنكـر عـىل اخلـرض . ِالدنيوية يف األموال والدماء وغريها
 .خرقه للسفينة، وقتل الغالم، وأن هذه األمور ظاهرها أهنا من املنكر

ِم ال يسعه السكوت عنها يف غري هذه احلال التي صـحب وموسى عليه السال
 .عليها اخلرض

ُفاستعجل عليه السالم وبادر إىل احلكم يف حالتها العامـة ومل يلتفـت إىل هـذا 
 .)العارض، الذي يوجب عليه الصرب وعدم املبادرة إىل اإلنكار

عــدم املبــادرة إىل : ومــن أعظــم الــشواهد عــىل هــذا األصــل العظــيم وهــو
 معه يوم احلديبية بعد خالعرتاض عىل العلامء قبل التثبت قصة أصحاب النبي ا

 .كتابة وثيقة الصلح مع قريش
 :وكان ملخص بنود ذلك الصلح كام يأيت

 . وضع احلرب بني املسلمني وقريش ملدة عرش سنني-١
 أن يرجع املسلمون بغري عمـرة، وهلـم العـودة إىل مكـة بعـد عـام للعمـرة -٢

 .ا ثالثة أيام فقطويقيمون فيه
 . أن للمسلمني وقريش حمالفة من شاء حمالفتهم من القبائل-٣
ً أن املسلمني يردون من جاءهم من قريش مسلام بغـري إذن وليـه، وأن مـن -٤

 . مل يردوه عليهخًأتى قريشا ممن مع رسول اهللا 
                                                       

 ).٧٠-٥/٦٩ (»تيسري الكريم الرمحن«) ١(



 

 ٣٣١ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

 خ مـن هـذا الـصلح واعرتضـوا عـىل النبـي خوقد تذمر صحابة النبـي 
ُأنكتـب هـذا؟ ! يا رسول اهللا: (ىل االعرتاض حني الكتابة فقالواوسارع بعضهم إ

 مـنهم سـيجعل اهللا لـه ّنعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اهللا، ومن جاءنـا«: قال
ًفرجا وخمرجا ً«.  

ُفأتيت : (ا قال  فقداًوكان أشد الصحابة اعرتاضا عمر بن اخلطاب 
ًألست نبـي اهللا حقـا؟ قـال:  فقلتخنبي اهللا  ِّألـسنا عـىل احلـق : قلـت. »بـىل«: َّ

ًفلم نعطي الدنيـة يف ديننـا إذا؟ قـال: قلت. »بىل«: وعدونا عىل الباطل؟ قال َّ إين «: َ
َّ حتدثنا أنا سنأيت البيت َأوليس كنت:  قلت»ُرسول اهللا ولست أعصيه وهو نارصي ِّ ُ

َبىل، فأخربتك أنا نأتيه العام؟«: قالفنطوف به؟  َّ َ ِفإنك آتيـه «: قال. ال: ُقلت:  قال»ُ َّ
ٌومطوف به ِّ َ : ًيا أبا بكر، أليس هذا نبي اهللا حقا؟ قـال: ُفأتيت أبا بكر فقلت: قال. »ُ

َّفلم نعطي الدنيـة : ُقلت. بىل: ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل؟ قال: قلت. بىل َّ
ُأهيا الرجل، إنه لرسول اهللا : لًيف ديننا إذا؟ قا ُ َّ وليس يعيص ربه وهـو نـارصه، خُ

أليس كان حيـدثنا أنـا سـنأيت البيـت : ُقلت. فاستمسك بغرزه، فواهللا إنه عىل احلق
فإنـك آتيـه : قـال. ال: َبىل، أفـأخربك أنـك تأتيـه العـام؟ قلـت: ُونطوف به؟ قال

ٌومطوف به ِّ ُ(. 
ٍ عىل أمـر ظنـوه خطـأ خ رسول اهللا فهنا اعرتض عمر وبعض الصحابة عىل

ٌورشا وهو صواب وخري كله ً. 
                                                       

 ).١٧٨٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٢٧٣٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 ٣٣٢ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

جـواز بعـض املـساحمة يف ... ويف احلديث: (:قال اإلمام احلافظ ابن حجر 
ً إذا تعـني ذلـك طريقـا ،ًأمر الدين، واحتامل الضيم فيه ما مل يكن قادحـا يف أصـله َّ

عف املـسلمني أو ٌللسالمة يف احلال والصالح يف املآل، سواء كان ذلك يف حال ض
قوهتم، وأن التابع ال يليق به االعرتاض عىل املتبوع بمجرد ما يظهر يف احلال، بـل 
ًعليه التسليم؛ ألن املتبوع أعرف بمآل األمور غالبا بكثرة التجربـة، وال سـيام مـع  ُ

 .)ٌمن هو مؤيد بالوحي
ًولقد تبني بعد أن صلح احلديبية الذي كرهه بعض الصحابة كان خريا ً وفتحا ُ

 .ومصالح عظيمة للمسلمني
ٌفام فتح يف اإلسالم فتح قبله كـان أعظـم منـه: (:ُّقال اإلمام الزهري  َّ إنـام ،ُ

ُكان القتال حيث التقى الناس؛ فلام كانت اهلدنة ووضعت احلـرب وأمـن النـاس  ُِ ُ
َّبعضهم بعضا، والتقوا فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة، فلم يكلم أحـد باإلسـالم  ُ ُ ً

 .ًعقل شيئا إال دخل فيهَي
 .)ُولقد دخل يف تينك السنتني مثل من كان يف اإلسالم قبل ذلك أو أكثر

ُّوالدليل عىل قول الزهري أن رسـول اهللا : (:قال ابن هشام   خـرج إىل خِ
ٍاحلديبية يف ألف وأربع مئة يف قول جابر بن عبد اهللا، ثم خرج عام فـتح مكـة بعـد 

 .)فذلك بسنتني يف عرشة آال
                                                       

 ).٥/٣٥٢ (»الباريفتح «) ١(

 ).٣/٤٢٥ (»خسرية النبي «ًنقال عن ابن هشام ) ٢(

 ).٣/٤٢٦ (»خسرية النبي «) ٣(



 

 ٣٣٣ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ومما ظهر من مصلحة الصلح املـذكور غـري مـا : (:وقال احلافظ ابن حجر 
ذكره الزهري أنه كان مقدمة بني يدي الفتح األعظم الذي دخـل النـاس عقبـه يف 
ًدين اهللا أفواجا، وكانت اهلدنة مفتاحا لذلك، وملـا كانـت قـصة احلديبيـة مقدمـة  ً

 ..ًللفتح سميت فتحا
ً املـسلمني عـن البيـت، وكـان يف الـصورة ضـيام ُّوكان من أسباب فتحه صد

ًللمسلمني، ويف الصورة الباطنة عزا هلم؛ فإن الناس ألجل األمن الذي وقع بينهم  ِ
 ،ٍاختلط بعـضهم بـبعض مـن غـري نكـري، وأسـمع املـسلمون املـرشكني القـرآن

ًوناظروهم عىل اإلسالم جهرة آمنني، وكانوا قبل ذلك ال يتكلمون عندهم بذلك 
َّ فذل املـرشكون مـن حيـث أرادوا العـزة،ُفية، وظهر من كان خيفي إسالمهُإال خ َ َ، 

 .)وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة
 فتابوا عن اعرتاضهم، فقد علم ،ولقد تبني للصحابة املعرتضني هذه املصالح

ً خطأ نفسه فكان يعمل أعامال صاحلة رجاء أن يكفر اهللا هبا اعمر بن اخلطاب  ً ُ
 :من خطاياه

ما زلت أصوم وأتـصدق وأصـيل وأعتـق مـن : (اقال عمر بن اخلطاب 
 حتـى -يعنـي يـوم احلديبيـة- كالمي الذي تكلمت به يومئذ الذي صنعت خمافة

 )ًرجوت أن يكون خريا
                                                       

 ).٥/٣٤٨ (»فتح الباري«) ١(

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٤/٣٢٥( وهو جزء من حديث طويل، أخرجه أمحد :إسناده حسن) ٢(



 

 ٣٣٤ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ُ كان حيـذر مـن االعـرتاض عـىل علـامء اوسهل بن حنيف  ِّ َ -الـصحابة ُ
ُهتام رأي املـرء نفـسه يف مقـال آراء األجلـة، ويـذكر ا ويأمر ب-رضوان اهللا عليهم

َالناس بموقف الصحابة بل موقف سهل نفسه يوم احلديبيـة فكـان يقـول أهيـا : (ٍ
ّرد أمـر لقد رأيتني يوم أيب جندل ولو أين أستطيع أن أ! ، واهللالناس اهتموا آراءكم

 . ) لرددتهخرسول اهللا 
 وارتفـاع ،ا وكـامل علـم أيب بكـر ،ولقد تبينت حينذاك منازل الصحابة

 .امنزلته عن عمر 
ويف جواب أيب بكر لعمر بنظري ما أجابه به النبـي : (:قال احلافظ ابن حجر 

، خ داللة عىل أنه كان أكمل الصحابة، وأعرفهم بأحوال رسول اهللا ، سواءخ
 )َّ بأمور الدين، وأشدهم موافقة ألمر اهللا تعاىلوأعلمهم

ُويعظم خطر االعرتاض عىل العلامء إذا كان املعـرتض يقـصد الوضـع مـنهم 
ٍوانتقاصهم، خطب زياد ذات يوم عىل منرب الكوفـة فقـال ُّأهيـا النـاس إين بـت : (ٌ

ٍليلتي هذه مهتام بخالل ثالث  أن  بذي العلم، وبذي الرشف، وبذي السن، رأيت:ً
 رأيت إعظام ذوي الـرشف، وإجـالل ذوي العلـم، ،أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة

ٍوتوقري ذوي األسنان، واهللا ال أوتى برجل رد عىل ذي علم ليـضع بـذلك منـه إال 
ٍعاقبته، وال أوتى برجل رد عىل ذي رشف ليضع بذلك منه رشفه إال عاقبتـه، وال 

                                                       
 .، واللفظ له)١٧٨٥(، ومسلم )٤١٨٩(أخرجه البخاري «: صحيح) ١(

 ).٥/٣٤٦ (»فتح الباري«) ٢(



 

 ٣٣٥ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ّأوتى برجل رد عىل ذي شـيبة ليـضعه بـذلك إال ُ عاقبتـه، إنـام النـاس بـأعالمهم ٍ َّ
 .)وعلامئهم، وذوي أسناهنم

ال جتادل العلامء : (وكان احلكامء ينهون عن جمادلة أهل العلم، قال لقامن البنه
 )، وال جتادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموكفتهون عليهم ويرفضوك

ًال متار عاملا وال جاهال فإنـك إذا ماريـت عاملـا : (:بن مهران وقال ميمون  ًً ِ
 .)ًخزن عنك علمه، وإن ماريت جاهال خشن صدرك

ًوطالب العلم جيب أن يكون حريصا عىل السامع من العامل أكثـر مـن حرصـه 
إذا جالـست العلـامء فكـن عـىل أن تـسمع : (عىل الكالم بني يديه، قـال احلكـامء

 .)ن تقولَأحرص منك عىل أ
ُيا بني إذا جالست العلامء فكن عىل أن تسمع : ( البنهبوقال احلسني بن عيل 
 .)َّ، وتعلم حسن االستامع كام تتعلم حسن الصمتأحرص منك عىل أن تقول

لامء ترك االعرتاض بالكليـة، بـل املـراد وليس املراد برتك االعرتاض عىل الع
 ،ترك االعرتاض يف موضع االحتامل واالجتهاد، وترك االعرتاض املقصود لذاتـه

 .وترك املبادرة إىل االعرتاض دون تثبت وتبني
                                                       

 ).٢٦٠ (»جامع بيان العلم«رواه ابن عبد الرب يف ) ١(

 ).٦٨٢ (»جامع بيان العلم«رواه ابن عبد الرب يف ) ٢(
 ).٨٣٥ (»جامع بيان العلم«رواه ابن عبد الرب يف ) ٣(
 ).٨٤٥ (»جامع بيان العلم«رواه ابن عبد الرب يف ) ٤(
 ).٨٤٦ (» بيان العلمجامع«رواه ابن عبد الرب يف ) ٥(



 

 ٣٣٦ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

َّفإن قوما يعرتضون عىل العلامء، وال هم هلم يف ذلك إال إثبات الـذوات فهـم  َ ً
 .أهل اعرتاض ال أهل اقتداء

َ وقـد تقـرر أن العلـامء ،ك االعرتاض بالكلية فال يكون إال للمعـصوموأما تر
 .ُغري معصومني

: من قال ألسـتاذه: (ُّ عن أيب عبد الرمحن السلمي قوله:نقل اإلمام الذهبي 
ًمل، ال يفلح أبدا َ ِ.( 

َينبغي للمريد أن ال يقول ألسـتاذه: ُقلت: (ثم قال ًمل إذا علمـه معـصوما ال : ُ َ ِ
َّم؟ فإنـه ال يفلـح ـِلـ: َطأ، أما إذا كان الشيخ غري معصوم وكره قولجيوز عليه اخل َ

، ]٣:العـرص[- .: ، وقال]٢:املائدة[ ¿ Ã Â Á À: ًأبدا، قال اهللا تعاىل
» º ¹]البلد[. 

ٌبىل هنا مريدون أثقال أنكا َد، يعرتضون وال يقتدونُ  ويقولـون وال يعملـون، ،َ
 .)فهؤالء ال يفلحون

 

إن من الناس من يطالب العلامء بعمل مـن األعـامل هـم عنـه ممتنعـون، ومـا 
 .امتناعهم عنه إال لنظرهم يف مآالت األمور وعواقبها

 يؤدي إليه يف املـآل مـن املفاسـد العظمـى، إذ بعض املصالح قد يمتنع عنه ملا
 فال يقر اعتبار مصلحة دنيـا عـىل حـساب وقـوع ،والدين اإلسالمي دين مصالح

 .مفسدة عظمى
                                                       

 ). ١٧/٢٥١ (»سري أعالم النبالء«) ١(



 

 ٣٣٧ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

أال ترى أن قتل املنافق الثابت نفاقه، املعروف باستهزائه بآيات اهللا، وبرسـوله 
 ، وباملؤمنني أمر مرشوع بل موجب للقتل، وهو الردة ومفارقة الدين؟خ

 . ملا يفيض إليه هذا القتل من املفاسدخفقد امتنع عنه النبي 
ٌكنا يف غزاة، فكسع رجل من املهاجرين : ( أنه قالبفعن جابر بن عبد اهللا  َ َ َ ٍ َّ ُ

ُّوقال املهاجري! يا لألنصار: فقال األنصاري. ًرجال من األنصار ِ ! يا للمهاجرين: ُ
ْما بال دعوى«:  فقالخفسمع ذلك رسول اهللا  ّجلاهلية اَ ِ  .»؟ِ

ًكسع رجل من املهـاجرين رجـال مـن األنـصار! يا رسول اهللا: قالوا َُ ََ : فقـال. ٌَ
ٍّ فسمع بذلك عبد اهللا بـن أيب، فقـال»دعوها فإهنا منتنة« ُُ فعلوهـا؟ أمـا واهللا لـئن : ُ

َّرجعنا إىل املدينة ليخرجن األ َّعز منها األذلُ ُّ. 
َدعني أرضب عنق هذا املنافق !يا رسول اهللا:  فقام عمر فقالخفبلغ النبي  ُ ُ ْ .

ُدعه، ال يتحدث الناس أن حممدا يقت«: خفقال النبي  ْ ًَ َّ ُ َّ ُ ُ ْ  .»ُل أصحابهَ
ق خشية أن يتحـدث النـاس  امتنع عن قتل املنافخفظاهر من هذا أن النبي 

 يقتل أصحابه يف وقت كانت الدعوة فيه يف طور االنتـشار، ممـا خأن رسول اهللا 
ِقد ينفر الناس عن اإليامن برسالة حممد  ِّ َ  وهذا املحظور أعظـم يف الفـساد مـن خُ

 .املصلحة املتحققة بقتل هذا املنافق
َحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن: (:وقال ابن إسحاق  َ ُُ  عبد اهللا بـن عبـد ِ

ُ إنـه بلغنـي أنـك تريـد قتـل ! اهللاَيا رسـول: ، فقالخُاهللا بن أيب أتى رسول اهللا  َّ َِّ َ َ َ
                                                       

 ).٢٥٨٤(، ومسلم )٤٩٠٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 ٣٣٨ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ُعبداهللا بن أيب فيام بلغك عنه، فإن كنت البد فاعال فمرين به أنا أمحل إليك رأسـه،  ُ ً ُْ َ
َّفواهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مني ٍَ ُ ِ ى أن تأمر  وإين أخش،َ

ُبه غريي فيقتله، فال تدعني نفيس أنظر إىل قاتل عبد اهللا بـن أيب يمـيش يف النـاس، 
ًفأقتله فأقتل رجال مؤمنا بكافر فأدخل النار؛ فقال رسول اهللا  ًْ َ َّبل نرتفق بـه، «: خُ َ َ َ

ِونحسن صحبته ما بقي معنا ْ ُ«. 
ُ ويعنفونـه كان قومه هم الذين يعاتبونـه،وجعل بعد ذلك إذا أحدث احلدث ِّ ُ  

ُ لعمر بن اخلطاب حني بلغه ذلك من خ فقال رسول اهللا -ُيعني عبد اهللا بن أيب-
ِكيف ترى يا عمر؟ أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله ألرعدت له «: شأهنم ْ ُ َ ُ ٌف، ونأُ

 .»لو أمرهتا اليوم بقتله لقتلته
ِقد واهللا علمت ألمر رسول اهللا : قال فقال عمر ُ ْ َ  .) من أمريً بركةُ أعظمخُ

   علم منزلة الرجـل يف قومـه، وأن األوس واخلـزرج كادتـا ّلـام خفالرسول 
   علـم أن ،أن تقتتال، وأن املهاجرين واألنصار كـادوا أن يقتتلـوا بـسبب غالمـني

 مـا هـو ،خ سيجر من املفاسد واقتتال الناس وتفرقهم عليه ،ُقتل عبد اهللا بن أيب
 يف ذلـك كلـه مل خ وإراحة املسلمني منه، والنبـي ،أعظم بكثري من مصلحة قتله

ينف احلكم الرشعي، ومل يقل بعصمة دم هـذا املنـافق، وإنـام علـل األمـر برعايـة 
 .املصالح واملفاسد

                                                       
، )٢/٦٠٨ (»جـامع البيـان«، )٢٨/١١٦( وعنه رواه الطـربي ،)٣/٣٧٤ (»سرية ابن هشام«ًنقال عن ) ١(

 ).٤/١٥٨ (»البداية والنهاية«ابن كثري : ، وانظر»تاريخ األمم امللوك«و



 

 ٣٣٩ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ّ أال ترى أن بناء البيت عىل قواعد إبراهيم عليه السالم التـي قـام :ومثال آخر
 عليها أول ما قام أوىل؟

:  قالـتلع عن ذلك، فعن أم املؤمنني عائـشة  قد امتنخفانظر إىل النبي 
ْ عن اجلدرخسألت النبي  َُفام هلم مل يدخلوه :  قلت»نعم«:  أمن البيت هو؟ قال ُِ ْ
ُإن قومك قرصت هبم النفقة«: يف البيت؟ قال َُ ََّ ِ ْ ًفام شأن بابه مرتفعـا؟ قـال: ُقلت. »َّ ُ :

ُ قومك ليدخلواَفعل ذلك«  مـن شـاءوا، ويمنعـوا مـن شـاءوا، ولـوال أن قومـك ُ
ُ فأخاف أن تنكر قلوهبم أن أحديث عهدهم باجلاهلية، َدخل اجلدُ  وأن ،ِر يف البيـتِ

َألصق بابه باألرض ِ ْ ُ«. 
فهنا امتنع عليه الصالة والسالم عن بنـاء البيـت عـىل قواعـد إبـراهيم عليـه 

 .ً فتنة لقومه الذين أسلموا حديثاالسالم خشية أن يكون فعله ذلك
 وضع ثقتك يف أهل العلـم األمنـاء عـىل رشع ،فانظر أهيا األخ املبارك يف هذا

َاهللا، واعرف أهنم لن يمتنعوا عن فعل خري إال رجاء خـري أعظـم ٍ ً أو خـشية مـن ،ٍ
ٍّوقوع رش أعظم ِ. 

 حيثيات ما ٍ أن يبينوا كل يشء، فيبينوا-ًمثال-إن من الناس من يطالب العلامء 
 .يصدرون من قرارات أو آراء أو فتاوى تتعلق بأمور األمة العامة

 .وهذه مطالبة فيها خمالفة للرشع والعقل، فليس كل أمر يصلح إخبار الناس به
                                                       

ْاجلدر أي) ١(  .احلجر: َ

 ).١٣٣٣(، ومسلم )١٥٨٤(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 ٣٤٠ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

ِّحـدثوا النـاس بـام يعرفـون، أحتبـون أن : ( قـالاٍعن عيل بن أيب طالب 
َّيكذب اهللا ورسول  .)؟هُ

ًما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقـوهلم، : ( قالاوعن ابن مسعود  ً
 ) لبعضهم فتنةإال كان
 يمتنع عنه العلامء العقالء إذا كان مآل التحديث ،حديث بأمر واألخبار بهفالت

 .مفسدة أعظم
وليس هذا من كتامن العلم املنهي عنه، فإن الكتامن املنهي عنه هـو مـا مل يكـن 

 .ملصلحة رشعية، أما إذا كان ملصلحة رشعية فهو مرشوع
ْوليعلم أنه ليس كل ما يع: (:قال اإلمام الشاطبي  ُ ُُّ ٌّلم ممـا هـو حـق يطلـب َّ ُ َ

ًنرشه، وإن كان من علم الرشيعة ومما يفيد علام باألحكام، بل ذلك ينقـسم فمنـه : ُ
ُما مطلوب النرش، وهو غالب علم الرشيعة، ومنه ما ال يطلب نـرشه بـإطالق، أو  ُ ُ

ٍال يطلب نرشه بالنسبة إىل حال أو وقت أو شخص ٍ ُ(. 
َّأنـك تعـرض مـسألتك عـىل : (: ُّوضابط ذلك كام يقول اإلمـام الـشاطبي

الرشيعة، فإن صحت يف ميزاهنا فانظر يف مآهلا بالنسبة إىل حال الزمان وأهله، فـإن 
 فـإن قبلتهـا فلـك أن ، فأعرضها يف ذهنك عـىل العقـول،مل يؤد ذكرها إىل مفسدة

                                                       
 ).١٢٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٤ (»مقدمة صحيح مسلم«) ٢(
 ).٤/١٨٩ (»املوافقات«) ٣(



 

 ٣٤١ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

تتكلم فيها؛ إما عىل العموم إن كانت مما تقبلـه العقـول عـىل العمـوم، وإمـا عـىل 
 . كانت غري الئقة بالعموماخلصوص إن

وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ فالسكوت عنه هو اجلاري عىل وفق املـصلحة 
 .)الرشعية والعقلية

وضع ثقتك يف أهل العلم، واعلـم أن امتنـاعهم عـن إخبـار العـوام بـبعض 
 .األمور إنام هو رجاء حتقيق املصالح ودرء املفاسد

 ،ُ بأهنم أعرف بام يصلح للمتعلم مـن العلـمُالعلم: ومن وضع الثقة يف العلامء
 ا،فهم الربانيون الذين يعلمون الناس ويربوهنم عـىل صـغار مـسائل قبـل كبارهـ

 .ويبدأون باألهم قبل املهم
S R:  أنـه قـال يف تفـسري قـول اهللا عـز وجـلبٍعن ابن عبـاس 

 .)حلامء فقهاء: (]٧٩:آل عمران[
ــاين : ويقــال: (:قــال البخــاري  ــم الرب ــصغار العل ــاس ب ــريب الن ــذي ي   ُال

 .)قبل كباره
ما وضح من : واملراد بصغار العلم: ( يف رشح ذلك:قال احلافظ ابن حجر 

وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياتـه، أو فروعـه قبـل . مسائله، وبكباره، ما دق منها
 .) أو مقدماته قبل مقاصده،أصوله

                                                       
 ).٤/١٩١ (»املوافقات«) ١(

 ).٢١١، ١/٢١٠(العلم قبل القول والعمل، :  باب»البخاري مع الفتح«) ٢(
  .ما سبق) ٣(

 ).١/١٦٢ (»فتح الباري«) ٤(



 

 ٣٤٢ التعامل مع العلامءقواعد يف : الرابعالباب 

أحتفظ : (ُ وطلب منه أن حيدثه سأله أنه ملا ذهب إىل األعمش،:ذكر ابن غياث 
قال ابن ) َّاذهب فاحفظ القرآن، ثم هلم أحدثك: (فقال األعمش. ال: قال) القرآن؟

 )ُفذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقرأين فقرأته فحدثني: (غياث
: ٍوقد حدثني غري واحد من مشاخينا الذين درسوا عىل سـامحة الـشيخ العالمـة

  ، أنـه كـان أول مـا -أسـبغ اهللا عليـه شـآبيب رمحتـه-آل الـشيخ حممد بن إبراهيم 
 ثـم ،ً فإن كان حافظا أقرأه املتون اليسرية،يسأل القادم إليه للطلب عن حفظ القرآن
ً فكانـت دروس الـشيخ مدرجـة حتـى ،َال يزال يرتقى عنده حتى يتأهـل للقـضاء

 .املراحل العليا
َ فإذا حفظ قدم عليه للتعلم، بأن حيفظًوإن مل يكن القادم إليه حافظا للقرآن أمره ِ. 

                                                       
 ).٢٠٣ص (»املحدث الفاصل«رواه الرامهرمزي يف ) ١(



 





 

 ٣٤٥ قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية: الباب اخلامس

 

وهذه قواعد يف شخصية الـداعي إىل اهللا مـن الـسنة النبويـة ! معرش الدعاة إىل اهللا •
 .ّ فإن الدعوة إىل اهللا تكون بالقدوة احلسنة قبل الكالم،ذعضوا عليها بالنواج

 

َّ بن اخلطاب مرُعن ع َّإنـام  وة،َّيـِّ بالنُ األعاملّإنام«: خُقال رسول اهللاِ  : قالاَ ِ
ٍالمرئ ن َ ومـ،ِه ورسـول إىل اهللاُِهُ فهجرتـ،ِه ورسول إىل اهللاُِهُن كانت هجرتَمَ ف، ما نوىِ

  » إليهَرَ إىل ما هاجُهُهجرتَ فتزوجها، يٍامرأة ها أوُيبِصُنيا يُد لُهُكانت هجرت
ُفعمدة العمل اإلخالص، وباإلخالص تستقيم القلـوب، وتـستقر األفئـدة،  ُُّ ُ َُ ُ َِ ِ ِ ِ

ًوبه يعرف املرء طريق دينه صحيحا، فيأيت ِ َ ِ البيوت من أبواهباُُ َ ِ َ. 
ِوباإلخالص وحده يعرف ما عليه من واجبات، وما يتعني عليه من حقوق ٍ ِ ِّ ُ َ ِ. 

ِوبه يرد األمور إىل نصاهبا ِ َِ ُُ ُّ ٍ يؤدهيا ما تستحق دون إفراط وال تفريط،َ َ ُّ ِّ َُ. 
َوهذا احلديث أحد األحاديث التي هي أركان فهم ديننا احلنيف ُ ُُ . َفإذا عرف َ َ

َالعبد املسلم، وجب عليـه دون تـردد أو تلجلـج أن حيـيط إخالصـه بـسياج هذا  ُِّ َ َُ َ ٍ ُ َ َ َ ٍُ َ ُ
ّالشخصية اإلسالمية، وهو َِّ: 

                                                       
 ألخينـا الفاضـل »األربعـون حـديثا يف الشخـصية اإلسـالمية« العنوان وما حتته مأخوذ من كتاب ا هذ) ١(

 .- حفظه اهللا-عيل احللبي /فضيلة الشيخ

 .واللفظ له) ١٩٠٧(، ومسلم )١( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٣٤٦ قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية: الباب اخلامس

 

ِبـني يـدي الـساعة ُثـتِعُب« :خُقـال رسـول اهللاِ  : قـالب مـرُبن عاعن  َ َّ َِ َ 
 َلِعـُجَ و،يِحمـُ رِِّل رزقي حتت ظَلِعُ وج، لهَ ال رشيكَ وحده اهللاَُدَعبُ حتى يِبالسيف

  » فهو منهمٍ بقومَهَّبَشَن تَ وم،مريَ أَفَالَن خَ عىل مُارَغَّ والصُةَّلِّالذ
ُفاملسلم ذو شخصية متميزة، هلا كياهنا اخلاص، ومنهاجها اخلـ ُّ ِّ َُّ ُاص، وطريقهـا ٍ ُّ

ِاخلاص، متميز يف كل شؤونه ُ ُِّ ٌ ِّ َُّ ُ. 
َوهبذا التميز نحافظ عىل إسالمنا ودعوتنا نقية صفية، ال غبش فيها، وال خطأ  َ ً ً َُ َ َّ َ َّ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِّ َ

ِيعرتهيا َ َ. 
ُواملسلم يف متيزه ال خيرج عن ُِّ ُ: 

 

َعن أيب هريرة    ، مـاًونـاَ هَكَب حبيبـِحبـَأ«: خُرسـول اهللاِ  قـال :قال ا ُ
 عـسى أن يكـون ، مـاًونـاَ هَض بغيـضكِبغـَ وأ، مـاً يوماَكَ بغيضَعسى أن يكون

  » ماًحبيبيك يوما
                                                       

 .البن نقطة) ٧-٢/٦ (»التقييد«) ١(

 »سـننه«، وسعيد بن منصور يف )٢٣١ (»مشكل اآلثار«، والطحاوي يف )٢/٥٠( أخرجه أمحد :صحيح) ٢(
 »مـسند الـشاميني«، والطـرباين يف )١١٩٩ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٧/٢٩(، ابن أيب شيبة )٢٣٧٠(
 )].١٢٦٩ (»إرواء الغليل«[، )٢١٦(

ــه ال:صــحيح) ٣( ــذي  أخرج ــط«، والطــرباين يف )١٩٩٧(رتم ــضاعي يف )٣٣٩٥ (»األوس ــسند «، والق م
 )].١٧٨ (»صحيح اجلامع«[، )٤٣٤ (»املختارة«، والضياء يف )٧٣٩ (»الشهاب



 

 ٣٤٧ قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية: الباب اخلامس

ٌفاملسلم يعدل يف حبه ويف بغضه، يعدل يف أخـذه ويف عطائـه، فهـو وسـط يف  َ َُ َ ُ ِّ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ُِ
 .ِّلهُذلك ك

ِواملسلم يف وسطيته ليس مستمدا ذلـك مـن عقلـه وهـواه، وال مـن رأيـه أو  ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُِ ً َّ َ َّ َ
ِسواه، إنام هو آخذ ذلك من كتاب اهللا سبحانه ِ ٌِ َّ : ? > = < ; :

E D C B A @]١٤٣:البقرة[  

َوليست الوسطية أمرا س ًَ َُ َّ َِ ُهال يسريا، فالكثري ممن ينادي بالوسطية إنام هو يريـد ِ َُّ َّ ُ ََ َِ ِ َِّ ُ ً ً
َامليوعة، فأن يكون املرء عىل الوسطية التي أمر اهللاُ هبا ليس  َ َ َُ ِ َِّ َ َ ْ َ ََ َ ُكام قلت-ُ َّ سهال، إنـام -ُ ِ ً

 :بحاجة إىل
 

 : فقالب رو بن العاصْ عمَ بن اهللاَِ عبدٌ رجلَلَ سأ: قالٍادَيِ بن زِءَالَعن الع
 فـأي : قـال»ِهِدَون من لسانه ويـُمِسلُ املَمِلَن سَم« : قال؟ً املؤمنني أفضل إسالماّأي

 ؟ُفـضلأ َرينِ املهـاجُّ فـأي: قال» اهللاِن جاهد نفسه يف ذاتَم« : قال؟ُاجلهاد أفضل
و أو ٍرْمـَ بـن ع اهللاَِ يا عبدُهَتْلُ قَ أنت: قال» وهواه يف ذات اهللاِهِسَْفِن لَدَن جاهَم« :قال

 .» قالهخ اهللا ُبل رسول« :قال! ؟خ اهللا ُرسول
ِوجماهدة النفس من أرفع وأغىل ما يزيد اإليامن، ويقرب العبد إىل ربه سبحانه ِِّ ُ ُ ََ ُ ُِّ َ َ َ ّ ُ. 

 ]٦٩:العنكبوت[t s r q p: ُويف ذلك يقول تبارك وتعاىل
                                                       

) ٢/٢٨٢ (»احلليـة«، وأبو نعـيم يف )٦٣٩ (»تعظيم قدر الصالة«نرص املروزي يف ابن  أخرجه :صحيح) ١(
 )].١٤٩١ (»الصحيحة«[طرف منه، 
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ُوبمجاهدة نفسه وهواه تسمو األرواح، ويعلو اإليامن، وتزكو النفوس ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ َُ ْْ ُِ َ ِ. 
ًوهذه املجاهدة تتوج املسلم تاجا عظيام يف حياته، وهو ً َ ُ ِّ َ ُ: 

 

َعن أيب هريرة ِ حيـٌ رفيـق اهللاََِّنإ« :خ ُقـال رسـول اهللاِ : قالا ُ  ،َقْفـِّ الرُبُ
ِ الرفقي عىلِطْعُيَو ْ  .»ِْفنُي عىل العِطْعُال ي  ماِّ

ُّفبالرفق تتواصل القلوب، وتتحاب األفئدة، ويعم اخلري، وبضده تعم النكرة،  ُّ ُّ ُِّ ُّ َُ ِِّ ِ ِ ُ ِ ْ
ْيكثر اهلجرو َ ُ ُ. 

ُومع الرفق يسهل ُ َ َْ ِّ َِ: 
 

 ولـه َِّال إٍنِمْؤُمـ ٍ عبـدْنِما مـ« :خُقال رسول اهللاِ :   قالب ٍسَاّبَعن ابن ع
َ الـدنيا،َفـارقُ حتى يُهُفارقُ عليه ال يٌ هو مقيمٌبْنَ أو ذ،َِةنْيَ بعد الفََةنْيَ الفُهُ يعتادٌبْنَذ ْ ُّ 

 .»َرَكَ ذَرِّكُ إذا ذ،ًاَّيِسَ نًاباَّوَ تًناَّتَفُ مَِقلُ خَنِمْؤُ املّإن
ٌالرجوع إىل احلق فضيلة، والتامدي يف الباطل رذيلة ٌِ َّ ِّ ّ. 

َفالرجوع إىل احلق يعيل اإلنسان،  ُ ُِّ َ ّويرفع درجته، عند اهللاِ وعند الناسّ َ َ َ َ ُ. 
                                                       

، امن حديث أيب هريرة ) ٣٦٨٨(واللفظ له، وابن ماجه ) ٥٥٠( أخرجه ابن حبان :صحيح حسن) ١(
 )].٢/٤١ (»التعليقات احلسان«[، لمن حديث عائشة ) ٢٥٩٣(ومسلم 

 »الــشعب«، والبيهقــي يف )٥٨٨٤ (»األوســط«، ويف )١١/٢٤١ (»الكبــري« أخرجــه الطــرباين يف :صــحيح) ٢(
 )].٥٧٣٥ (»صحيح اجلامع«) [٦٧٤(، وعبد بن محيد )٨٠٩ (»مسند الشهاب«، والقضاعي يف )٧١٢٤(
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ُوإن الشيطان ليزين ِّ َُ َ َ ِ للناس أن الرجوع إىل احلـق منقـصة وشـني، وهـذا مـن َّّ ٌ ْ َّ ٌ ِّّ َ ِ َّ
ِغرور إبليس وتلبيسه ِ ُ. 

ْوهذا الرجوع جيعله يف املحل األعىل من تقدير ِّ ُُ ّ: 
 

 عـن ٌولئْسَمـو ،ٍاعَ رْمُكـُّلُك« :خُل اهللاِ قـال رسـو :قال ب َرَبن عمعن ا
 عـن ٌولئْسَ وهو مـ ،ٍه راعِ يف أهلُ والرجل،ِه عن رعيتٌولئْسَ وم،ِ راعُاإلمامف ،ِهتَّيِعَر
 ِ يف مـالُ واخلـادم،هـاِتَّيِعَ عـن رٌولةئمسهي  و ،ٌ زوجها راعيةِ يف بيتُ واملرأة،ِهتَّيِعَر
ٍ، والرجل يف مال أبيه راع ، تهَّعيَول عن رئمسهو  و ،ٍ راعِدهِّيَس ِ َّول عن رعيته، ئمسوُ َِ ٌ

ْفكلكم راع، وكلكم مس ُْ ُ ُُّ ُُّ ِ ِول عن رعيتهئَ َّ َ«  
ِفلو أن كل واحد من هذه األمة عرف قدر نفسه، وما تتحمله من مـسؤوليات،  ٍّ َ َّْ َ ََّ َ ُ َّ

َتعدها إىل مسؤوليات غريه، فأحسن تطبيق الواجب امللقى عليه من املسؤوليةومل ي ْ ُ ِ َ َْ َ ِ َّ :
ُلكان ذلك خريا عميام، وكنزا عظيام، به ينترش األمان، وفيه يكون االطمئنان ً ًً ً.  

ّومن األمور التي هي مالمح أساسية للشخصية اإلسالمية، أن • ّ ّ ِ ِ: 
 

ْعن سع  ِ إليـهُّبَحـَ أَدَحَوال أ... «: خُقال رسول اهللاِ :  قالاد بن عبادة َ
 .»...رينِنذُين واملِّرشَبُ بعث امل ذلكِن أجلِ وم،ن اهللاِِ مُرْذُالع

                                                       
 ).١٨٢٩(، ومسلم )٢٥٥٨( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٤٩٩(، ومسلم )٧٤١٦( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

َّ  



 

 ٣٥٠ قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية: الباب اخلامس

َفبعذر املسلم إخوانه وأحبابه ينترش الوئام ال ِ ِ ْ َُ ِ اخلصام، وحيل الوصل بدل اهلجرِ ْ َ ْ ََ َ ُ َُّ ِ َِ. 
َإذ اهللاُ سبحانه يعذر وهو اخلالق العظيم، فكيف أنت ال تعذر يا عبد اهللاِ وأنت  َ ُ ُ ُ ِ

ُاملخلوق الضعيف؟ َّ ُ. 
َّوعذر املسلم إخوانه يؤكد أن َ ُ ِّ َ ُُ ُ: 

 

 :ِْنيَتـَنْ يف اثّ إالَدَسَال حـ« :خُقـال رسـول اهللاِ :  قـالاعن ابن مسعود  
يض ْقـَ فهـو ي،ًةَمْكِح  آتاه اهللاٌُلُجَرَ و،ِّه يف احلقِتَكَلَ عىل هُهَطَّلَسَ فً، ماال آتاه اهللاٌُلُجَر

  »مهاِّلَعُ وي،هبا
ّفلو كان حيسد الناس لتمنى عثرا ّ ُ ِهتم إشباعا لكرب نفسه، وغرور ذاته، وتيه عقلهُ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ً. 

ٍفهو يعلم أن احلسد داء خطري، ورش وبيل، وهو عنه بمعزل ٌّ ٌَ ٌ َ َ َُّ َ. 
ُأما احلسد املستثنى من اإلثم َ َ فهو احلسد الذي ال يساور احلاسـد:ّ ِ ُ َ َِ ٌ فيـه مـرض ُ َ َ ِ

َّبتمني زوال النعمة عن املحسود، بل هو يدعو رب ِْ َ ّ َّ َ َ ِه سبحانه ألخيه باحلفظ، ولنفسه ِ ِْ
َبأن يكون مثله ْ ِ. 

ٌوسوى هذا فهو مذموم مذموم ٌ.  
َوهذا يؤكد أن املسلم ّ ّ ُ: 

                                                       
 ).٨١٦(، ومسلم )١٤٠٩( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 .ّدار عامرطبع / عيل احللبي:  البن القيم حتقيق»ّذم احلسد وأهله« انظر رسالة )٢(
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 َِكافَيْضـَغـي ألَتْبَال تَأ: ا ِ أليب الدرداءُقلت:   قالتل  ِرداءّ الدّعن أم
كم َ أمامّإن«: ُ يقولخ اهللا َسول رُ سمعتّ إين:َ؟ فقالهمِضيافَ ألُما يبتغي الرجال

 .!بةَقَ لتلك العَفَّفََختَ أْ أنُّبِحُأَ ف»ونُلِقْثُها املُ ال جيوزًا كؤودًبةَقَع
َفاملسلم رباين يف شؤونه كلها، فالدنيا عنده ممر اآلخرة، ليس ل ُّ َ ُِ ِ َِ َ َ ُّْ ِّ ُ ٌّ ّه هبا متعلـق إال َّ ٌ َّ َ َ ُ

َمما ال بد منه ليقيم أوده، وحيفظ نفسه َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َُ ِ ِ ِ َِّ َّ. 
ًأما أن تكون الدنيا جل اهتاممه، ومبلغ غايته، وهو يظن أنه حيسن صنعا، فهذا  ُ َْ ُ ُ ُ ُّ َ ُْ ِ ِ ِْ ُ ّ َُّ َّ ّ َ

َليس من سيام املسلم وسم ِ ِ  .ِتهِ
َوعجبا من أناس يضيعون زهرة أعامرهم،  َ ًُ ِّ ُ ََ ٍَ ُ ِويفنون ثمرة شباهبم يف االنغـامس ِ َ

ِبعمل الدنيا، وهم حيسبون أهنم عىل خري، وإن هذا إال من عمل الشيطان وتزيينه ّ ّ ٍ ّ َّ َ ِ. 
َّفكيف يتمكن أوالء من ذلك، مع أن َ ُِ ِ ُ ّ: 

 

 َنِ مٌام كثريِ فيهٌبونْغَ مِمتانِْعن«: خُقال رسول اهللاِ :  قالبعن ابن عباس 
 .»ُاغَرَ والفُةَّحِّ الص:ِاسَّالن

َفكيف يشتغل بالدنيا من ال فراغ عنده؟ َ ُ 
                                                       

، وابـن )١/٢٨٨(، وأبـو نعـيم )١٠٤٠٨ (»الشعب«، والبيهقي يف )٤/٦١٨( أخرجه احلاكم :صحيح) ١(
 )].٢٠٠١ (»وصحيح اجلامع«[، )٤٠/٢٥ (»تاريخ دمشق«عساكر يف 

 ).٦٤١٢( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
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ًوكيف يعرف الفراغ من كان وقته مليئا مليئا؟ ً َُ ُ َ 
 :ُة املسلمَّومن األمور التي تنبني عليها شخصي •

 

 َ احلـاللَّإن« :ُ يقـولخَ رسـول اهللا ُ سمعت: قالا شريَعامن بن بُّعن الن
ى َقـَّن اتَمـَ ف،اسّ مـن النـٌ كثـري َّّنُهُمَلْعَي ال ،ٌهاتِبَتْشُهام مَنْيَ وب،ٌِّنيَ بَاحلراموإن  ،ٌِّنيَب

اعي َّ كـالر،ِ احلـرام يفَعَقـَ وِبهاتُّ يف الشَعَقَن وَ وم،ِهِضْ لدينه وعرَأَْربَتْهات اسُبُّالش
َ محـَِّن وإَالَ أ،ًىَِمح ٍِكلَ مَّلُِك لَّال وإنَ أ،ِ فيهَعَتْرَ يْنَ أُكِ يوش،مىِ احلَعى حولْرَي  ى اهللاِِ
 َدَسَت فَدَسَ وإذا ف،ُهُّلُ كُدَسَ اجلَحَلَت صَحَلَذا صِ إ،ًةَضغُ مِدَسَ يف اجلَّإنَ وَالَأ ،ُهُمِارَحم
  »ُ وهي القلبَالَ أ،ُهَّلُ كُدَسَاجل

َواملسلم بجنب ما يعرض له يف شؤون حياته كلها أمام ثالثة مواقف ُِّ ُ ِ ِ ِ ُ ِ ْ َ َِ ْ ِ: 
 .ِوذلك للحرام الواضح الرصيح:  االمتناع املطلق-أ

َ األخذ املطلق-ب  ْ ّوذلك للحالل اجليل الظاهر: ُ ّ. 
ُّ التوقف-ج  ٌوذلك ملا مل تظهر صورته أحالل أم حرام: ّ ٌ ُ ُ َ ِ. 

َّوهذا األخري، إن دل َ ْ ِفإنام يدل عىل ورع املسلم وخوفـه مـن مواقعـة احلـرام : ُ ُِ ََ ِ ِ َ َُّ ُ َّ
 .ِومداخلة املنكر

ُّفهو يقف عنده، ويبتعد عنه إرضاء هللا، وامتثاال ألمره، فليس كل ما هـو غـري  َ ً ً
ُحرام جيوز فعله، فام كان من الشبهات فهو إىل احلرام أقرب، كام يف احلديث نفسه ُّ ُ ِ ُ ٍ :

 !»...بهات وقع يف احلرامّن وقع يف الشَوم«

                                                       
 .واللفظ له) ١٥٩٩(، ومسلم )٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
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ّوالورع مما يثبت أنُوهذا اخلوف  َ ُ ّ ِ: 
 

َعن أيب هريرة  َثَّدَ إذا حـ:ٌ ثـالثِِقنافُآية امل«: خُ قال رسول اهللاِ : قالا ُ
  » خانَنِمُتئا اِذ وإ،َفَلْخَ أَدَعَ وإذا و،َبَذَك

ِفهو صادق يف حديثه، وصادق يف وعده، وصادق يف أداء ما ائتمن عليه ِ َِ َُ ِ َ ٌ ٌ ٌْ. 
ُال يعرف الغش وال اخلـداع، ال يعـرف الكـذب وال النفـاق، فالـصدق مـن  ّ َ َّ ُ َُّ ِ

ّرؤوس املحاسن، والكذب رأس املفاسد والرشور ِ ُ ُُ َ ِ. 
ِجيعله بعيدا عن اخلبائث و: ُوصدقه هلذا ً ُ َّأدواء القلـوب، فهـو يعمـل كـل مـا ُ ُ ِ ِ َ

ُيعمله هللاِ سبحانه، ال لنيل جاه دنيوي، أو شهرة أو سمعة، فشعاره ٍّ ُُ ٍُ ٍ ٍ ُ: 
 

 ،َامءَلُاهوا به العَبُِت لَمْلِوا العُمَّلَعَال ت« :خُقال رسول اهللا :  قالا ِعن جابر
َ متَأو َلتجرتئوا  وال ،َهاءَفُّ السِاروا بهُ َ  .»ُارَّ النُارَّ فالن، ذلكَلَعَفمن ف، َِسبه املجالِ

ٍال يطلب العلم لتصدر جملس، أو مقارعة سفيه، أو مناكـدة عـامل ِ ٍ ِ ُِ َ ُ ََ ٍ ِ ُّ َ ُ ُإنـام طلبـه ! ُ ُ َ َ ّ
َالعلم ْ ٌ هللاِ ال رشيك له، ليس لنفسه منه نصيب، وليس لغريه منه نصيبِ ٌِ! 

                                                       
 ).٥٩(، ومسلم )٣٣(بخاري  أخرجه ال:صحيح) ١(

 »الـشعب«، والبيهقـي يف )١/١٦١(، واحلـاكم )٧٧(، وابن حبـان )٢٥٤( أخرجه ابن ماجه :صحيح) ٢(
 )].٧٣٧٠ (»صحيح اجلامع«[، )١٧٧١(
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ً إىل ما قصه ابن أيب حاتم الرازي عظة وعربة، قال-َرمحك اهللاُ-وانظر  ً َُّ ُ ٍَّ َ: 
ًدخلت دمشق عىل كتبة احلديث، فمررت بحلقة قاسم اجلوعي، فرأيت نفرا ( َ َ َُ ُ ُِّ ُ ٍ ِ ِ ِ َ َ

ّجلوسا حوله، وهو يتكلم عليهم،  َ ً ُفهالني منظرهم، فسمعته يقولُ َُ ُ ُ ُ: 
ًاغتنموا من أهل زمانكم مخسا ِ َإن حرضتم مل تعرفوا، وإن غبـتم مل تفتقـدوا، : ِ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ُ َ َ

ْوإن شهدتم مل تشاوروا، وإن قلتم شيئا مل يقبل قولكم، وإن عملتم شـيئا مل تعطـوا  ْ ُ ََ ً ْ ً ْ ُْ ُ ُ ُُ ِ َ
ًبه، أوصيكم بخمس أيـضا ٍ ِإن ظلمـتم مل تظل: ُ ِْ ُ َْ ْمـوا، وإن مـدحتم مل تفرحـوا، وإن ْ ُْ ْ ِ ُ

ِّذممتم مل جتزعوا، وإن كذ ْ ُُ ْ َبتم مل تغضبوا، وإن خانوكم فال ختونواِ ْ َ ُ ْ. 
ٍقال ابن أيب حاتم َفجعلت هذا فائديت من دمشق: ُ ِ ُ.( 

ِ وقانا اهللاُ وإيـاك رشور الـنفس -فانظر  ّ ِ كيـف جعلـه حرصـه عـىل العلـم -َ ُ ُ َ َِ َ
ِوالفائدة يصغي ملن هو ِْ ً يف العلم لينهل فهام، ويأخذ علام-ٍ بيقني -َ دونه ُ ًَ ُ َ َ َْ ِ ِ. 

َّومن األمور التي جيب التنبيه عليها يف هذا املقام أن • َ ِ ُ ُّ ُ: 
 

َهريرةبى َعن أ ُواملـؤمن  ،نِؤمُامل ُرآةِ مُنِمْؤُامل«: خُقال رسول اهللاِ :  قالا ُ ِ ْ ُ
 .»ِن ورائهِه مُ وحيوط،َهتَعْيَ ضِ عليهُّفُكَ ي،ِنِمْؤُأخو امل

                                                       
 .البن نقطة) ٢/٨١ (»ّالتقييد«كام يف ) ١(

 »الــشعب«يف ، والبيهقــي )٢٣٩ (»األدب املفــرد«، والبخــاري يف )٤٩١٨( أخرجــه أبــو داود :حــسن) ٢(
 )].٩٢٦ (»والصحيحة«[، )٨/١٦٧ (»السنن« ويف »٧٦٤٥(
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ِ وصف دقيق رقيق، يمثل الـذروة مـن اإلخـاء والتكافـل، »ِباملرآة«ُوالوصف  ُ ّ َِّّ َِ َ ُ ٌ ٌ ٌ
ّإذا أساء فكأنام أنت امليسء، وإذا أخطأ فكأنام ٌ صورة عنك، ف-َيا عبد اهللا-فأخوك  ّ َ

ِّفال تعاملـه إال بـاللني، وال تأخـذه ! »صورة« وعنك »ِمرآة«أنت املخطئ، فهو لك  ّْ ُ ِ
ّإال بالرفق ّ. 

ِفإن مل تفعل مع أخيك ذلك، فإن هذا مما يضاعف من ُِ ُ ّ ّ ْ: 
 

 يف ِذات يـوم قـال خ اهللاِ َ أن رسـولا ّعيِجاشـُاملار َمحـياض بن ِعن ع
َّ مم،م ما جهلتمْمكِّلَعُرين أن أَ أمّ ريبّ إنَالَأ«: ِتهَبْطُخ  ٍ مـالُّ كـل،ومي هـذاَمني يَّا علِ
 ُ الـشياطنيُهمْتَتـَ أْمّ وإهنـ،هـمَّلُ كَفـاءَنُ عبـادي حُتقـَ خلّ وإين،ٌ حاللً عبداُهُتْلَحَن
كوا يب ما مل ِرشُم أن يُْهتَرَ وأم،ْ هلمُيهم ما أحللتَ علْمتَّ وحر،همِ عن دينْمُتهَالَتْاجف
ا َ بقايـّ إال،مهمَجَ وعْهبمَرَ ع،مُتهَقَمَ فِ إىل أهل األرضَ نظر َ اهللاَّ وإن،ًلطاناُ به سْلِنزُأ

 ال ًتابـاِ كَ عليـكُ وأنزلـت، وأبتيل بكَليكَ ألبتَكُتْعثَام بّ إن: وقال،ِتابِ الكِ أهلْمن
 ًا إذ!ِّ رب:ُ فقلـت،ًريـشاُ قَقِّحرُرين أن أَ أم اهللاَّ وإن،قظانَ ويً نائامُهُ تقرؤ،ُ املاءُلهِغسَي
 ،َكِزْغـُم نُهُ واغز،وكُ كام استخرجْمُهْجِخرَتْ اس:قالف ،ًةَزْبُخ ُعوهَدَ في،وا رأيسُغَلْثَي

ن َ مـَ بمـن أطاعـكْلِ وقاتـ،ُهَ مثلًسةَبعث مخَ نً جيشاْ وابعث،َ عليكُقَفْنُيَسَ فْنفقَوأ
  رحـيمٌلُ ورجـ،ٌقَّفَوُ مٌقِّدَصَتُ مٌطِسْقُ مٍلطانُ ذو س:ٌ ثالثةِ اجلنةُوأهل: قال ،عصاك
 ِ النـارُأهـلو :قال.يالِ ذو عٌفِّتعفُمو ٌ وعفيف،ٍربى ومسلمُذي ق ِّ لكلِ القلبُرقيق
ُيتبعـ ال ًعـاَبَ هم فيكم تَ الذين، لهَرْبَ الذي ال زُعيفّ الض:ٌمخسة َ ْ  ً، وال مـاالً أهـالَونَ
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 ّمـيس إالُ وال يُِحصبُ ال يـٌلُ ورجـ،ُ خانهّ إالَّ وإن دقٌفى له طمعَ الذي ال خيُواخلائن
  »َاشَّ الفحَنظريِّ والشَالكذب وأ َخلُ البَرَ وذك.َِك ومالَِكل عن أهَكُعِوهو خياد

َوهو رصاع قديم جدا، قديم قدم خلـق اهللاِ سـبحانه آدم  َ ٌ ٌَ ٌِ ْ َ َ ِ ُ، وقـصته مـع ×ً ُ
ٌالشيطان معروفة ّ. 

ِوهذا الرصاع إنام يزداد أو يقل بقرب اإلنسان من ربه أو بعده ِْ ُ ِّ َ ُ ُِ ِ ْ ُِّ ِ ُّ ّ. 
ِوانظر لقوله   ، يف جزيرة العربونُّ أن يعبده املصلَِسيطان قد أيّ الشّنإ«: ×ُ

  »حريش بينهمّولكن يف الت
ًفليكن هذا لنا نذيرا، وضده بشريا ًُّ ّفال ندعن للشيطان عىل قلوبنا ! ِ َّ َ َ  -بأفعالنا-َ

ًسبيال، ال كثريا وال قلي ُفإن تلبيساته كثرية، ومصايده وفرية!! ًالً ُ ِ ّ.  
ُ عىل حذر، ال يص-َيا عبد اهللا-فكن منها  َِ ِدنك الشيطان بأحابيله وأالعيبهَ ِ ُ ّ َّ. 

ْوحصنك احلصني يف بعدك عنه هو ُ ُْ َ ُ ِ: 
 

ثـم  .بـادةِلع هـو اُعاءُّالد«: خُقال رسول اهللاِ :  قالا شريَامن بن بْعُّعن الن
ـــــرأ    3   4  5  6  7  8  9    :  2-  .  /  0  1:ق

  .»]غافر [;

                                                       
 ).٢٨٦٥( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).٢٨١٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

، )٤/٢٧١(، وأمحـد )٣٨٢٨(، وابـن ماجـه )٣٢٤٧(، والرتمـذي )١٤٧٩( أخرجه أبو داود :صحيح) ٣(
 )].١٦٢٧ (» الرتغيب والرتهيبصحيح«) [٧١٤ (»األدب املفرد«، والبخاري يف )٨٨٧(وابن حبان 
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 .كرِّ الذُسْأَ رُعاءُّالدو
ٍفــذكر املــسلم ربــه ســبحانه جيعلــه يف وقايــة وأمــان، ال َ ٍ ُِ َُّ َ ُِ ْ ّ قبــل للــشيطان بــه َ َ َ ِ  

ِبعدمها، فيمنعه من خطايا عدة، وسـلبيات متكـاثرة، منهـا مـا هـو يف اللـسان أو  ِّ ُ ُ ْ َّ َ
َاجلوارح أو اجلنان َ. 
 :ّوعىل هذا فإن

 

ِعن ا  ٍّدَ دون حـُهُتَ شـفاعْتَن حالـَم«: خُقال رسول اهللاِ :  قالب َرَمُ عِنْبَ
ِّ يف أمـره، ومـن مـات وعليـه ديـن؛ فلـيس بالـدينار  اهللاََّادَفقد ضـ؛  اهللاِودُدُمن ح ََ ٌ َْ ْ َْ َ ِ َ

ُوالدرهم، ولكن باحلسنات والسيئات، َ ُ َِّّ َّ َ َْ ِ  ْلَزَمل ي -ُهُمَلْعَوهو ي- ٍِل يف باطَمَن خاصَ ومَ
 ِالَبـَ اخلَةَغـْدَ ر اهللاَُُهنَكْ ما ليس فيـه أسـٍنِؤمُن قال يف مَ وم،َعِزْنَحتى ي  اهللاِِطَخَيف س

ْى خيَّتَح ّ ممَجُرَ ِ، وليس بخارجَا قالِ ِ ِ َ َْ َ«  
َّفهــذا الوبــاء القتــال َ ُ، حــالق للحــسنات، حــالق لأل»الغيبــة«: ُ ٌ ٌخــوة، حــالق ِ ِ ّ  

ِلألجر والثواب ّ ِ. 
ُّفاملسلم احلق ُال يغتاب، وال : ُ ُيغتاب عندهَْ َُ. 

ُّفليتق اهللاَ أناس ال تنبت أجسامهم، وال تتغذى أرواحهم إال عىل التقو ُ ُ ُ ُ ٌّ َ ّّ ّ ُ ُ ْ ُ ِل عـىل ِ
ّعباد اهللا، واالفرتاء عليهم، بزعم أن يف ذلك  ْ َ ِ ِ  !!»ّمصلحة للدعوة«ِ

                                                       
ــشعب«، والبيهقــي يف )٣٣، ٢/٣٢(، واحلــاكم )٢/٧٠( أخرجــه أمحــد :صــحيح) ١( ، ويف )٦٧٣٥ (»ال

 )].٦١٩٦ (»صحيح اجلامع«[، )٣٥٩٧(، وأبو داود )٦/٨٢ (»السنن«
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ًعجبا َ ِوأي مصلحة للدعوة جتتنى من البهت والغيبة، وذ! َ ِ ِ ِ ٍْ ُ َ َُّ َ ّْ ُ َ ِكر مساوىء اخلَِ ِ ِ ِلق؟ْ ْ 
ٌأتظن يا من تستغيب الناس أنك عن النقص بعيد؟ ّ َِ ْ َُّ َّ ُ ْ َُّ َ 

ٍأتظن يا من ترى غريك بعني النقيصة أنك عن الزلل بمعزل؟ َ َّ ّ ََ َِ ّ ْ َُّ ُ 
ُفكلك عورات وللناس ألسن... « ُ ْ َُّ ِ َّ ِ ٌ َ ُ َ«! 

َّومن األمور التي جيب أن تعرف أن َ ْ ُُ ُ: 
 

َهريرةيب َعن أ  ُهُكـْرَ ت:ِءْرَ املِسالمِ إِنْسُ حْنِم« :خُقال رسول اهللاِ :   قالا ُ
 .»ِنيهْعَال ي ما

َفهو يقف عند حدوده، ال يتعداها، وال يتجاوزها، ويعلم أن فضوله وسـؤاله  َ ّ ُ ّ ِ ُ
ِمنهي عنه، غري مرغوب فيه، فهو يأمتر بأمر اهللا، وينتهي بنهيه، إذ: لهّعام ال ينبغي  ُ ٌٍّ ُ: 

 

 ، هللاَِضَغـْبَ وأ، أحـب هللاِْنَمـ« :خُقال رسـول اهللاِ :  قالا مامةُيب أَعن أ
  » فقد استكمل اإليامن،ع هللاَِنَ وم،عطى هللاَِوأ

                                                       
ــذي :صــحيح) ١( ــن ماجــه )٢٣١٧( أخرجــه الرتم ــان )٣٩٧٦(، واب ــن حب ، والطــرباين يف )٢٢٩(، واب

ــط« ــي يف )٣٥٩( »األوس ــشعب«، والبيهق ــضاعي يف )٤٩٨٧ (»ال ــشهاب«، والق ــسند ال ، )١٩٢ (»م
 )].٥٩١١ (»صحيح اجلامع«[

ــحيح) ٢( ــو داود :ص ــه أب ــرباين يف )٤٦٨١( أخرج ــري«، والط ــط«، ويف )١٣٥، ٨/١٣٤ (»الكب  »األوس
 »سنةرشح ال«، والبغوي يف )٩٠٢١ (»الشعب«، والبيهقي يف )١٢٦٠ (»مسند الشاميني«، ويف )٩٠٨٣(
 )].٣٨٠ (»الصحيحة«[، )٣٤٦٩(
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ُّيبني صورة املؤمن يف تعامالته كلها، وشؤونه كافة، فهي كلها : ُوهذا احلديث ُِّ ُّ ِ ُ َِّ ُ َ ُ
 .ًهللاِ، ال جيعل لغريه سبحانه نصيبا فيها

ِّوهو يف هذا كله ّبعيد عن مصاحله الشخصية: ُ ّ ِ ِ ِ ومالذه النفسية، ال يبتغي مـن ،ٌ ّ ّ ِّ
ــدنيا، ُح ــه، دون مناصــب ال ــه، ومنعــه،ِ إال رضــا اهللاِ وجنت ــه، وبغــضه، وعطائ ّب َُ َ ُ َِّّ ّْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ

ْوزخارف املال، وهبارج السمعة ُّ! 
ًوإن وقع مرة يف مثل ذلك، تاب وأناب، فـ َ َ: 

 

 ُلَثـَ ومِنِمْؤُ املـُلَثـَم«: خُقال رسـول اهللاِ :  قالا ِّدريُعن أيب سعيد اخل
 َّمُسهو ثـَ يـَنِمْؤُ املـّنإ و،هِتـَّيِ إىل آخُ ثم يرجـعُ جيول،ِهتَّيِ يف آخِسَرَ الفِلَثَمَ كِاإليامن
 .»مننيْؤُكم املَ معروفواُّ وول،َتقياءَ األُمُكَموا طعامِطعأ ف،ِ إىل اإليامنُيرجع

ٍفال يرص عىل معصية، وال يتهاون بإثم، بـل هـو  ْ ّ َُ ُّ َ كـسائر بنـي آدم -ِ ٌ خطـاء -َ ّ َ
ٌخطاء ّ ِلكنه رجاع إىل ربه بالتوبة، عائد إىل خالقه باإلنابة! َ ٌِ ّ ِّ ٌ ّ ّ. 

َإذا عر َ الكرب  ْ َِ ٌ وهذا عن الشخصية اإلسالمية غريب -َ ّ ّ ِّ فال يعرفه عـىل ربـه، -ّ َُ ُ
ُّالعبد الضعيف، وربه: وهو ُ ّ ِقيوم الساموات واألرض: ُ ِ ُّ َ. 

ٍوما تقدم يكشف لنا بوضوح عن ُ ِ ّ: 
                                                       

 »رشح الـسنة«، والبغـوي يف )١١٠٦(، وأبو يعـىل )٦١٥(، وابن حبان )٣/٥٥( أخرجه أمحد :ضعيف) ١(
ّوقد حـسن احلـديث الـشيخ عـيل احللبـي يف )]. ٦٦٣٧ (»الضعيفة«[، )٨/١٩١(، وأبو نعيم )٣٤٨٥(

 ).ًأربعون حديثا يف الشخصية اإلسالمية(كتابه األصل 
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َهريـرةعن أيب  ْ ال جتِتانَلْصَخـ« :خُقـال رسـول اهللاِ :   قـالا ُ  يف ِتمعـانَ
 .»ٍ يف دينٌهِْقفال  و،ٍتْمَ سُنْسُ ح:ِِقنافُم

ِفسمته سمت الصاحلني، وهديه هدي عبـاد رب العـاملني، يتـشبه باألتقيـاء،  ُ َّ َ ِّ َ ُ ُ ُ َ ّ َُ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َِ ِ َ ُ َ
ِويتمثل خطى األصفياء َ ُ ُ َّ. 

ِقلبه وقالبه سواء، ليس كبعض الضعفاء، هيتم بمظهره ُّ ُ ُ ُ َُ ْ َّأم! َ َا قلبه فخواءَ َ َُ ُ ْ! 
ٍوفقهه فقه عميق، نابع من قلب رقيق، ووعي دقيق ٍ ْ َ ْ ِْ ِ ٌِ ٌ ُ ُ. 

ُوسمته ذاك، وفقهه هذا ُ َ ُ َْ ِ ُ ْ ِال يمنعانه من: َ ِ: 
 

َهريرةيب أعن  َنعم، غـري «:  قال؟َانُبِداعُك تَّ إن! اهللاَِ يا رسول:قالوا:  قالا ُ ْ َ َ 
 .»ًاّقَ حَِّال إُولُقَ ال أّينَأ

ٌّفليس للكذب نصيب منهـا، ولـيس للبهـت طريـق عليـه، فمداعبتـه حـق،  ٌَ ُ ْ َ ٌُ ُ َ ِ ِ ِ
ٌومزاحه صدق ْ ِ ُ ُ ِ. 

ِوال يعني هذا األمر أن يقيض أوقاته كلها يف تلك املداعبـة، وذاك املـزاح، ال، ِ َِّ ُ َ ْ َ ُ 
ّ سائر عىل خطى الصحابة - يف هذا وغريه -ّولكنه  ُ  فقد كان -ُرضوان اهللاِ عليهم-ٌ

ِسبيلهم يف مثل هذا ُ: 
                                                       

 »الــضعفاء«، والعقــييل يف )٨٠١٠ (»األوســط«، والطــرباين يف )٢٦٨٤( أخرجــه الرتمــذي :صــحيح) ١(
 )].٢١٦ (»هداية الرواة«[، )٢/٣٧٣(

ــحيح) ٢( ــذي :ص ــه الرتم ــرد«، والبخــاري يف )٢/٣٦٠(، وأمحــد )١٩٩٠( أخرج ، )٢٥٦ (»األدب املف
 )].٢٠٢ (»خمترص الشامئل«[، )٣٦٠٢(، والبغوي )١٠/٢٤٨ (»السنن«والبيهقي يف 
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 ؟ُةَلـَْظنَ يـا حَ كيف أنت: فقالٍني أبو بكرَيِقَ ل:لقا ا ِّديِّيَُس األَةَلَْظنَعن ح
 عنـد ُ نكـون:ُ قلـت:؟ قـالُ مـا تقـول!بحان اهللاُِ س: قال!لةَْظنَ حَقَافَ ن:ُ قلت:قال

ٍ حتى كأنا رأي عـني،ِةَّنَ واجلِارَّا بالنَنُرِّكَذُ يخ اهللا ِرسول ْ ََ ُ  ِدْنـِن عِا مـَنـْجَرَ فـإذا خَّ
 :ٍ قال أبـو بكـر.ًينا كثرياِسَ ن،ِعاتْيَّ والضَ واألوالدَزواجَا األَنْسَ عافخ  اهللاِِرسول

 . هذاَثلِقى مْلَ نَّ إنااهللاَِوَف
 يـا ُةَلَْظنَ حَقَافَ ن:ُ قلت،خ  اهللاِِا عىل رسولَنْلَخَ حتى دٍ أنا وأبو بكرُتْقَلَطْفان
 َكَدْنـِ عُنكـون !يا رسـول اهللا :ُ قلت»وما ذاك؟«: خُ فقال رسول اهللاِ ! اهللاَِرسول

 َا األزواجَنْسَ عاف،َكِْدنِن عِا مَنْجَرَ فإذا خ،ٍْنيَ عُيْأَا رَّنَى كأَّ حت، ِارَّالن وِةَّنَا باجلَنُرِّكَذُت
 ِْن إ!ِ بيـدهِيسْفـَوالذي ن« :خُ فقال رسول اهللاِ .ًينا كثرياِسَ ن،ِعاتْيَّ والضَواألوالد

 ْمُكِشـُرُ عـىل فُةَئكـ املالُمُكْتَحَافَصَ ل.ِرْكِّ ويف الذ، عنديَكونونَ عىل ما تَومونُدَلو ت
 . مرارثالث »ً وساعةً ساعة:!ُةَلَظْنَ يا حِْن ولك،ْمُكِقُرُويف ط

ِوكلتا الـساعتني منـضبطتان بـأمر اهللاِ  َ ِ ِ ْ ُكـام قـدمت-ُ َّ ِفجـده منـوط بالـسنة : -َ َّ ُّ ٌ َُ َُّ
َوالكتاب، ومداعبته مصونة من النهي، حمفوفة بام ال خيالف رشع ا ُ ُْ َ ُ ِ ُِ ْ ٌَ َ ُ ٌِ ّ َ َُ ُ  .هللاِِ

ِفال جيعل من مداعبته  ُِ ِ سبيال  لإلثم -ًمتساهال-ُ ً! 
 :ُكيف يفعل ذلك وهو

                                                       
 ).٢٧٥٠( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
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 ِراتَّقــُاكم وحمّيــِإ« :خُقــال رســول اهللاِ  : قــالا دْعَل بــن ســْهَعــن ســ
ِفإنام مثل حمقرات الذنوب ،ِنوبُّالذ َّ  ،ٍودُعـِ ذا بَ فجـاء،ٍ وادَنْطـَوا بُلـَزَ نٍقـوم كمثل َ

َ حمَِّن وإ،همَزْبُ خ بهجواَنضَأ  محلوا ماىّ حت،ٍودُِع ذا بَوجاء  ُذَخْؤُ متى يِوبُنُّرات الذِّقُ
  »ُهُِكلْها هتُبِهبا صاح

ُكام قال الصحايب اجلليل عبد اهللاِ بن مـسع ُ ُّ َإن املـؤمن يـرى ذنوبـه (: اٍود ّ َُ ّ
ِكأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه َِ َ َ ََ ْ ُ ٍ َ ٌ َّ، وإن الفاجر يرى ذنوبه كـذباب مـر عـىل ّ َ ٍَ َ َُ َّ

 .)ِأنفه، فقال به هكذا
َبيده فوق أ :ُقال أحد الرواة ِ  .ِنفهِ

ُأن املسلمَ يعرف عظمة ربه سـبحانه، وجربوتـه، وقهـره، فـال ينظـر إىل : فاملراد َ َ َُ َ ّْ َ َ َِّ َ
ِالذنب من جهة صغره وكربه َ ِ ِ َِ ِ ِ ِال، إنام ينظر إىل الذنب من جهة من يعصيه سبحانه!! ّ ِ ِْ َ َ ُِ ّ ُ ّ! 

ُفالذنوب التي ال يلتفت إليها ضـعاف القلـوب، هـي التـي قتلـته َ ُْ َ ََ َ ِّ ُ ُ َم بـذهاب ِ ِ
ِاإليامن من قلوهبم، والتقوى من صدورهم ُ ِ ِّ ِ ِ! 

َفإذا تقال العبد الذنب واملعصية كان ظاملا لنفسه، وهذا ينبغي أن ال يكون، إذ ً َِ ِ َ ُ َّ: 
                                                       

، )٧٣٢٣ (»األوسـط«، ويف )١٦٦، ٦/١٦٥ (»الكبري«، والطرباين يف )٥/٣٣١( أخرجه أمحد :صحيح) ١(
 )].٢٦٨٦ (»صحيح اجلامع«[، )٧٢٦٧ (»الشعب«، والبيهقي يف )٩٠٤ (»الصغري«و 

 ).٦٣٠٨( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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 َِّن فـإ،َمْلـُّوا الظُقـَّات«: خُقـال رسـول اهللاِ :  قـالا اهللا عن جابر بن عبد
هـم َ محل،كمَلْبَن كان قـَ مَكَلْهَ أَّحُّ الشَِّن فإ،َّحُّوا الشُقَّ وات،ِةَامَيِ القَ يومٌتَامُلُ ظَمْلَّظال

 .»مهمِوا حمارُّلَحَتْ واس،همَكوا دماءَفَ سْنَعىل أ
ُوالظلم ظلامن ُعبد نفسه، وظلم العبد غريهُظلم ال: ُّ ْ َ ْ ََ ْ ِ ُِ. 

ٍّوكالمها حرام يف رشع اهللاِ سبحانه، فظلم العبد نفسه جيعله يف إلف قـوي مـع  ٍَ ِِ ُ ٌ َْ ُ َ ِ ْ َ
 .ِاملعايص بمقارفتها، ومع الطاعات بانتهاكها

ُوأما ظلمه لغريه ُ ّْ ِفبتعديه عىل حقوقه، وبجوره عن القـصد يف تعاملـه معـه، : ُ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ َ ُ ََ َِ ِِّ َ
َوبتنقيص قدره لريفع نفسه َ َِ ْ! 

ًوأي ظلم أعظم من هذا إال الرشك، عياذا باهللا؟ ُّ ّ ُ ٍ ُّ 
ّوالظلم مفتاح املعايص، فإن مل يظلم رق قلبـه، وعظـم يقينـه، وإال فاملعـايص  ُ َ ُ ُ ََ ُُ َ َّ ْ ْ ْ َُّ ْ ِْ ِ

ُستنوشه، واآلثام ستدمهه ُُ َ َُ ُْ َ. 
ُّوسيكون لسانه ثعبانا السعا فيه الـسم واألذى ُّ ً ًِ ُ ُ، فيـه البهيتـة واالفـرتاء، فيـه ُ ُ

ُاحلقد واحلسد َُ َ ْ ِ. 
ُّواملسلم احلق ِّبعيد عن كل هذا، وبالتايل فهو: َ ٌ: 

                                                       
 ).٢٥٧٨( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
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 : قالوا»؟ُهْضَتدرون ما العَأ«:  خُقال رسول اهللاِ : قال اعن أنس بن مالك 
 .»همَْنوا بيُدِسْفُِي لٍعضَاس إىل بّ النِضْعَ من بِ احلديثُنقل«  : قالُمَلْعَأه ُ ورسولاهللاُ

ِإذ النميمة مرض خبيث، إذا داخل القلب أفسده، وإذا فـسد القلـب فـسدت  َِ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ُُ َ ََ َ ْ َ َ ٌ ّ
ُاجلوارح وبطلت األعامل ََ ِ ُ َ ُ َِ َ. 

ِوكم من الناس  َّ ِ َ يزين له شيطانه سوء ع-اليوم-ِ ُ ُ ِّ ُُ َمله، فرياه حسنا ال شية فيهَ ًَ ِ ِ  ؟!ِ
ٍوكم من أحد  َ ِ يظن النميمة خريا يسديه-َاليوم-َ ْ ُ ًُّ َ ِّ؟ وعمال صاحلا يؤديه!ّ َُ ً  ؟!ً

ِإن هؤالء النفر الذين يمشون بني عباد اهللاِ سبحانه بالدس والتزوير، وإغـواء  ِِ ْ َّ َِّّ َ َِ ِ َ َ َُّ ْ ّ َّ ِ
ً جيعلـوا هلـم بيـنهم موضـعا، ّينبغـي عـىل الـصادقني مـن املـسلمني أال: ِالقلوب

ُفيعرضوا عنهم ِ ْ ُوهذا أقل جزاء يمكن أن جيازى به هؤالء! ويبتعدوا منهم! ُ ٍ ُّ َ َ! 
ّومرض النميمة هذا ال يرسي إال يف قلوب أرشب حب الـدنيا فيهـا، فركبـوا  ُّ َ َِ ْ ُ ٍ ّ ِ ّ ُ َ َ

ِالدين مطية للدنية ِ َِّ ّ ََّ ًّ ً عياذا باهللاِ،َ ِ! 
ُّسلم الرباينَّأما امل َّ َّ ُ الصادق فـُ ّ: 

 

يـا : َ فقـالُ جربيـلَأتـاين«: خُقال رسـول اهللاِ  : قالا دْعَل بن سْهَن سَع
َشئت ْنَ مِْببْحَأ و،ٌتِّيَ مَكَِّنإَ فَتْئِ ما شْشِ ع!ُدَّمَُحم ْ  َئتِ ما شـْلَمْ واع،ُهُفارقُ مَكَِّنإَ فِ
ْ جمَكَِنإَف َّ، واعلم أن  بهٌيِزَ َ ْ َ  .»اسَّه عن النُ استغناؤُهَّزِ وع،ِلْيَّاللب ُهُامَِين قِمُِؤ املَفََرشْ

                                                       
، ويف )٢٤٧، ١٠/٢٤٦ (»الـسنن«، والبيهقـي يف )٤٢٥ (»األدب املفـرد« أخرجه البخـاري يف :حسن) ١(

 )].٨٤٥ (»الصحيحة«[، )٢٣٩٣ (»مشكل اآلثار«، والطحاوي يف )١١١٠٥ (»الشعب«
، )٣/٢٩٠(، وأبـو نعـيم )٤٢٧٨ (»األوسـط«، والطرباين يف )٣٦١، ٤/٣٦٠( أخرجه احلاكم :حسن) ٢(

 )].٨٣١ (»الصحيحة«[، )٧٤٦ (»سند الشهابم«والقضاعي يف 
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ُفاملتعلق بالدنيا ِّ َخفيف الدين، رقيق العقل، ال يعرف أن الـدنيا عنـد مـ: ُ ُّ َّّ َْ ِ َ ُ ن ال ُِ
َّسبيل الدنية: دين عنده ِ َّ  .ُوطريق الرذيلة ومفتاح املنكرات! ُ

ِواملسلم يف صدقه مع ربه ومع نفسه ومع إخوانـه ِ ِ ِ ِّيـؤدي املثـل األعظـم ملـن : ِِّ
ِيلهث وراء الدنيا لدراهم جينيها، أو دنانري يقتنيها، يعلمه أن ليس مـن وراء ذلـك  َ ُ َ ُ َِ ِْ ْ َُ ُ َِّ َ ْ َ ُّ

َّخري، وإنام ا ِ ٌ ْ ِخلري يف جعل الدنيا وسيلة لرَ ِ ً ّ ِ ْ َ ُ ِفعة الدين، وإخالص القلوبْ ّ ِ َ. 
 :وال يكون هذا وذاك إال بـ
 

َ إياس بن ثعلبة َمامةُن أيب أَع ْ  ً يومـاخ  اهللاِِ رسـولُ أصحابَرَكَذ:  قالاَ
 َنِ مـَةَاذَذَ البـَِّن إ!!َونُعَمْسَتـ أال ،َونُعَمْسَأال تـ«: خُ فقال رسول اهللاِ ،نياُّعنده الد

 .»اذة من اإليامنَذَ البَِّن إ،يامنِاإل
ُ التقلل من الدنيا، وإظهار الفقر هللاِ، وخفض-ُّأي الزهد-وهو  َ ُ ِ ّ اجلناح للمؤمنني  ُّّ

ُّلتوسع يف امللبوس واملأكول واملرشوب، والبعد عن الشهرةُعباد اهللاِ، وعدم ا ُ ّْ ُ ِ ِ ِ ِ ُّ. 
َوليس يعني الزهد جحد ُْ ّ النعم التي يعطيها اهللا سبحانه لـبعض عبـاده، وإنـام ّ ِّ

ِالبعد عام ال ينفع، إما النتفاء نفعه، « -:كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -هو  ْ َ ُِ ّ َُّ ْ َُ
ًأو لكونه مرجوحا، ألن َ ُ ْ ِه مفوت ملا هو أنفع منه، أو حمصل ملا يربو رضره عىل نفعه، َ ِ ِْ ََ ُ ُ َ ِّ ُِّ ْ َُ َ َ ٌُ َ ٌ

ٌوأما املنافع اخلالصة أو الراجحة، فالزهد فيها محق ُ ْ ُّ ّ ُّ ُ«. 

                                                       
ــشعب«، والبهيقــي يف )٤١٦١(أخرجــه أبــو داود : حــسن لغــريه) ١( صــحيح الرتغيــب «[، )٦٤٧٠ (»ال

 )].٢٠٧٤ (»والرتهيب

 ).١٠/٦١٥ (»جمموع الفتاوى«يف ) ٢(
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َفحينئذ ال زهد يف ْ ُ ٍ: 
 

َعن أيب هريرة  ِ عليـهِاسَّن النِالمى مُ سُّلُك« :خُقال رسول اهللاِ :   قالا ُ
 عـىل َجـلّ الرُعـنيُ وي،ٌقةَدَ بني االثنني صُ يعدل:ُ فيه الشمسُعُلْطَ تٍ يومُّلُ ك،ٌقةَدَص
 ُّلُ وكـ،ُقةَدَ صـُةَبـِّيَّ الطُةَ والكلمـ،ٌقةَدَ صـُهَاعَ عليها متُمل عليها أو يرفعْحَ فيِتهَّداب
  »ٌقةَدَريق صّ األذى عن الطُ ويميط،ٌقةَدَ صِ خيطوها إىل الصالةِطوةُخ

ُفإذا استطاع العبد أن جيعل ِأيامه كلها، ولياليه مجيعا يف طاعة اهللاِ ورضـوانه. َ ِ ً َّ ُ :
َفليفعل َْ َْ! 

ِوال يزينن له الشيطان بجعله زاهدا يف أعـامل اخلـري ِ ْ ََ ً ُِ ِ ْ َ َّ ِّ ُّ ًال، فهـذا لـيس زهـدا !! َ ْ ُ  
ّ إنام هو تلبيس شيطاين ال يلج به الشيطان إال عـىل مـن - كام قال شيخ اإلسالم - ُ َّ ُ َ ٌِ ٌّ ّ

ِضعف دينه، وهبط يقينه، فتجده جاثام عىل قلبه، ناصبا عرشه عليه ُِ ُ ُ َ ُ َُ ً َِ ً ُ ُ َُ َ َ! 
ِفكلام أكثر اإلنسان املسلم من أعامل اخلري ِ ُ ََ َّ ُ ًكلـام ازداد مـن اهللا سـبحانه قربـا،: َ ُْ َّ ُ  

ًبه حمبةو َّ َ َ. 
ِوإن كان الزهد ينبغي أن يكون يف األغنياء أكثـر ليـرس يـدهم، وسـعة مـاهلم  ِ َِ َ َُ ِْ ِ ُ ْ ُّ ْ  

ِلكن هذا ال يمنع املسلم غنيا كـان أو فقـريا، مـن عفـة الـنفس  - بعكس الفقري- َّ ِ َِّ ً ً ّ ُ ََّ
 :ّوغناها، فإن

                                                       
 ).١٠٠٩(، ومسلم )٢٩٨٩( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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َعــن أيب هريــرة  ِةَرْثــَ كْنَى عــَنــِ الغَسْيَلــ«: خُقــال رســول اهللاِ  : قــالا ُ
  »ِسْفَّى النَنِى غَنِ الغَِّنكَ ول،ِضَرَالع

َفأعظم غنى لك يا عبد اهللاِ ً ُّهو غنى نفسك، وقناعة قلبك، وال يتم لـك هـذا : ِ ُ ِ
ِإال بالترضع إىل اهللاِ سبحانه، ّ ِ ودعائه والتوكل عليهّ ُّ ّ ُ. 

َفمن كانت نفسه قانعة غنية ازداد َّ َ ًُ ًِ َِ ُ: 
 

 َئبـانَمـا ذ« :خُقـال رسـول اهللاِ  : قـالا ّ كعب بن مالك األنصاريعن
َ والرشِ عىل املالِءْرَ املِصْرِ حْنِ هلا مَدَسْأفب ٍَمنَال يف غِرسُ أِانَِعجائ   »ِِهدينِ لِفَّ

ُّفهذا مثل عظيم جدا، رضبه النبي « ٌّ َ َ ً ِ باحلرص عىل املال ، لفساد دين املسلمخٌ
ِوالرشف يف الدنيا، وأن فساد الدنيا بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبني ضـاريني  ِْ َْ َِ ْ ِ ِ َ َ ّ َّ

ً قد غاب عنها رعاؤها ليال، فهام يأكالن يف الغنم ويفرتسان فيها،لغنمباتا يف ا ِ. 
 -ُواحلالـة هـذه-ٌومعلوم أنه ال ينجو من الغنم من إفساد الذئبني املـذكورين 

ُّإال قليل، فأخرب النبي  ّ ٌ ِ أن حرص املرء عىل املال والرشف إفساد لدينـه، لـيس خّ ِ ِ ٌِ ََ َّ ِ ِ ْ ّ
ِبأقل من إفساد الذئبني هل ِ ّذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشري إىل أنـه َّ ُ ُ ّ ًّ

                                                       
 ).١٠٥١(، ومسلم )٦٤٤٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

، )٣٢١٨(، وابـن حبـان )٢٧٣٢(، والـدارمي )٣/٤٥٦(، وأمحد )٢٣٧٦( أخرجه الرتمذي :صحيح) ٢(
 )].١٧١٠ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[
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ّال يسلم من دين املسلم مع حرصه عىل املال والرشف يف الدنيا إال القليل،  كام أنـه  ِ ُ َْ َ
ُال يسلم من الغنم مع إفساد الذئبني املذكورين فيها إال القليل َّ ِ ِ ِ ُ ْ َ«. 

ُفمن أراد النجاة فليكن حرصه عىل ُ ْ ِ ُ دينـه هـو األسـاس، فحينئـذ حيفظـه اهللاُ، َ ُ ٍ
 .ُوحيفظ عليه دينه

ِ ومن األمور الكلية التي ينبغي معرفتها• َ ِّ ُ ِ: 
 

 ُ ابنَسِْئبَلَ ف،نوا لهَائذ« :فقال خ ِّبيّ عىل النَنَذْتأْ اسً رجالّنَ أ:ل َعائشةعن 
 :ُ عائـشةْ قالـت، لـه القـولَنَالَ عليـه أَلَخـَ دَّامَلَ ف»ريةِشَ العُلُ رجَسِْئ أو ب،ريةِشَالع

 !ُيا عائـشة« :خ ؟ قالَ له القولَْتنَلَ أَّمُ ث،َتْلُ له الذي قَتْلُ ق! اهللاَِ يا رسول:ُفقلت
َّ رشَِّنإ   »ِهِشْحُ فَقاءِّ اتُاسَّ الن-ُهَكَرَأو ت- ُهَعَدَ من وِ القيامةَ يوم عند اهللاًِ منزلةَاسَّ النَ

ِفيعامل الصديق احلميم معاملة احلبيب الودود ِِ َ ََ ّ ُُ.. 
َّويعامل العدو الظاهر معاملة املحرتس املتيقظ َّ َ ُُ ُ ِ.. 

ًويعامل رش الناس معاملة ال تظهر مكنون قلبه عليه ِ ّ َّ َ ُ ُ.. 
ّكل بحسبه، وهـذا مـن فقـه الـدعوة، وتـدابري معاملـة النـاس عـىل : وهكذا ِ ِ ِّ ْ ِ ٌّ

ِاختالف مشارهبم، وتنوع أخالقهم ُّ َ َ ِ! 
                                                       

 ).١١-١٠ص (»رشح ابن رجب هلذا احلديث«ما بني القوسني من ) ١(

 .واللفظ له) ٢٥٩١(، ومسلم )٦٠٥٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٣٦٩ قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية: الباب اخلامس

ُ وليس بخاف أن من أفضل ما توثق به العالئق، وحتسن به الصالت هو ُ َّ َ ُ ُ َّ َُّ َ ٍ: 
 

َعن أيب هريرة  ، أخـرىٍةَيـْرَ لـه يف قًاَخـَ أَارَ زًالُ رجـَّنأ« :خ عن النبيا ُ
ُأريد :؟ قالُريدُ أين ت:قال تى عليهَ أَّامَلَ ف،ًكاَلَ مِِهتَجَرْدَ م عىلله  اهللاَُدَصْرَأَف ِ  يل يف ًاَخَ أُ

  يف اهللاُِهُحببتـَ أِّينَ أغـري،َ ال:ا؟ قـالُّهبـُرَ تٍن نعمـةِ مـه عليك لْلَ ه: قال،ِةَيْرَ القِهذه
 .»هفي ُهَتْبَبْحَ كام أَكَّبَحَقد أ  اهللاََّنَأب :َ إليك اهللاُِ رسولِِّين فإ: قال،عزوجل

َفاألمر كام قيل ِ ٌالبعد جفاء(: ُ َ َ ْ َ، فبالزيارة تنجيل القلوب، وتتقارب األفئدة، وهبا )ُُ ُ ُ ِ ّ
ِحي َب اهللاُ سبحانه عباده، فيعم اخلري عباد اهللاِ، فتشملهم رمحته، ويدخلهم جنتهُ ْ َُّ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُُّ ُِ ُ ْ ُّ َ. 

ِوليس هذا بممكن حصوله إال إذا كان الدافع إليه ُِ َ ّ ُ ٍ ْ ُ ِ: 
 

ٍ يشءْنِا مَم« :خُقال رسول اهللاِ :  قالا  ِاءَدْرَّعن أيب الد ْ  ِ يف امليـزانُ أثقلَ
 .»ِقُلُ اخلِنْسُن حِم

ِفاملسلم بخلقه ِ ُ ُ ِ ًيقلب العدو صديقا، واملخالف رفيقا، والشديد رقيقا: ُ ً ً َْ ّ ُ َّ ُ َِ. 
ِوحسن اخللق سلعة شبه نادرة يف دنيا الناس  ّ ٍ ِ ِ َِ ُْ ْ َ ُ ُ ٌُ ْ ِّال يف أسواق املوحدين  إ-َاليوم-ُِ َ ُ ّ

َاملخلصني، الصادقني يف عبادهتم رب العاملني َُّ ّ ْ. 
                                                       

 ).٢٥٦٧(م  أخرجه مسل:صحيح) ١(

 »الـشعب«، والبيهقـي يف )٦/٤٤٦(، وأمحـد )٢٠٠٢(، والرتمـذي)٤٧٩٩( أخرجه أبو داود :صحيح) ٢(
 )].٤٠١٤ (»صحيح أيب داود«[، )٢٠٤(ُ، وعبد بن محيد )٨٠٠٣(
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َوهذا اخللق احلسن هيذب النفس فيجعل ُ ُْ َِّّ َ ُ َ َ ُ: 
 

َعن أيب هريرة  ٌواتَنَ سـِاسَّيت عـىل النـْأَيَسـ«: خُ قال رسول اهللاِ : قالا ُ
َمتْؤُ ويـ،ُقِادَّ فيهـا الـصُبَّذَكـُ وي،ُبِ فيها الكاذُقَّدَصُ ي،ٌاعاتَّدَخ  ،ُِن فيهـا اخلـائُنَ
َوخي جـل َّالر« : قـال؟ُةَضِبـْيَوُّ ومـا الر:َ قيـل»ُةَِضبْيَوُّ فيها الرُِقنطَ وي،منيَ فيها األُنَّوُ
ُ يتكلم يفُِهافَّالت  .»ةّ العامِ أمرَّ

ٍفبمعرفته قدر نفسه توضع األمور يف نصاهبا، وال يفتئت أحد عىل أحد ِ ِ ِ ٌِ َ ُ ُْ ْ َ َ ََ ُ َْ ُ ً َِ ُِ َ ِ. 
ِال آفة عىل العلوم وأهلهـا أرض مـن الـدخالء فيهـا، (: :ُوكام قال ابن حزم  َ ُّ ِ ُّ َ َ ِ ِ َ

َوهم من غري أهلها، فإهنم جيهلون، ويظنون أ َُّ ّ ِ ِ ِّهنم يعلمون، ويفـسدون، ويقـدرون ِ َ َ ُْ ُِ ّ
ُأهنم يصلحون ّ(. 

ْورحم اهللاُ من قال ََ َ َِ: 
ــوس ــل مه ــدريس ك ــصدر للت َّت َ ُّ ُ ّ  
ــوا ــم أن يتمثل ــل العل ــق أله َّفح َِ ِ َّ ُ  
ُلقد هزلت حتـى بـدا مـن هزاهلـا ََ ّ ْ َ ُ  

 

ــدرس ــه امل ــدعى بالفقي ــد وي ِبلي ِّ َ ُْ ُ ٍ
  

ِببيــت قــديم شــاع يف كــل جملــس ِ ْ َ ِّ ُ َ ٍ ٍ
  

ِوحتى سامها كـل مفلـسُكالها،  ِ ْ ُ َُّ ُ َ ّ  

 

ًفنعوذ باهللاِ من نفس شاخمة شموخ اجلبـال، وهـي عنـد اهللاِ ال تـسوى بـذرة َ ََ ْْ ُِ ِ َ ٍ ٍِ !
ٌوعند أهل العلم وطلبته ضعيفة هابطة ٌ ِ ِ ِ. 

                                                       
 »الكبـري«، والطـرباين يف)٤/٥١٢(، واحلـاكم )٢/٢٩١(، وأمحـد )٤٠٣٦( أخرجه ابن ماجـه :حسن) ١(

 )].١٨٨٧ (»الصحيحة«[، )٣٣٧٣ (»األستاركشف «، والبزار )١٨/٦٧(

 ).٧ص (»التعامل وأثره عىل الفكر والكتاب«ّذكره العالمة الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهللا يف كتابه الفريد ) ٢(
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َوكام قيل َلو سكت من ال يعلم لسقط اخلالف«: ِ َ َ ُ َ ََ َ َ«. 
ِّومفتاح هذا كلـه ُ ُ ُمعرفـة أقـدار النفـوس، وعـدم: ِ ِ ُّ ِ َ ِّ التعـدي عليهـا بالتعـدي ُ َّ ِّ ََّ َ

 .وباهللاِ التوفيق(!) عليها
َفإذا عرف العبد الطائع ذلك، وجب عليه أن َ َ ُ ّ ُ َ َ َ: 

 

َ حدثخ  اهللاَِ رسول أنا بَْدنُعن ج   اهللاُُرِفـْغَ ال ي واهللاِ: قالًجالَ رَّنَأ« :َّ
َّيلَ عَّىلَأَتَذي يّن ذا الَ م: تعاىل قال اهللاََِّن وإ،ٍالنُِفل  ُتْرَفـَ قد غِِّينإَ ف،ٍالنُِف لَرِفْغَ أ الْنَ أَ
 .»َكَلَمَ عُتْطَبْحَ وأ،ٍالنُِفل

ُّوهذا األمر أيضا دافعه معرفة أقدار الن ِ ُ ًُ ُ ِ ُ ْ َّفـوس، فـإن مـسألة الكفـر واإليـامن، َ ِ ِ
َوالثواب والعقاب هي من األمور التي اختص اهللاُ سبحانه هبا نفسه َّ ِ ُ ّ. 

 :»عقيدته«قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي يف 
ْوال نشهد عليهم بكفر وال برشك وال بنفاق، ما مل يظهر منهم يشء من ذلك، ( ِ ٍ ٌِ ْ ِ ِ ُ

َونذر رسائرهم إىل اهللاِ تعاىل ُ َ َ(. 
ِألنا قد أمرنا باحلكم بالظاهر، وهنينا عـن الظـن واتبـاع مـا ( :ُفقال الشارح ِّ َ َِّّ َّ َّ ُ ُ ِْ ِ ْ ِ ُِ َ
ٌليس لنا به علم ْ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á :قـال تعـاىل... ِ

Ò Ñ Ð]اإلرساء[(.  

                                                       
 ).٢٦٢١( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).٣٧٩ص (»رشح العقيدة الطحاوية«) ٢(
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ُفاملسلم الصادق ّ ِ يرجو ربه لنفـسه، ويـستغفره سـبحانه إلخوانـه، كـام قـال :ُ ُ َُّ ِ ِ ِْ َ
َونرجو للمحسنني مـن املـؤمنني أن يعفـو عـنهم ويـدخلهم (: ً أيضا ُّالطحاوي ِ ُِ َ ْ َ َُ َ َ

ِاجلنة، برمحته، وال نأمن عليهم، وال نشهد هلم باجلنة، ونستغفر ملسيئهم، ونخـاف  ِ َِّ ََّ َ َُ َ َُ ْ َ
ُعليهم، وال نقنطهم ُ َِّ ُ(. 

َوال يمنعن هذا اخلوف وذلك الرجاء املسلم  ُ َّ ِْ ُ َّ َ ِ مع إخوانه -ََ ِ ِ َ ُ من القيام بام أمره -َ َ َْ ِ ِ ِ
ْاهللاُ به من ِ: 

 

ِّعن أيب سعيد اخلدري  ُْ ُقام فينا رسول اهللاِ :  قالاِ ً خطيبا، فكـان مـن خِ
َخطبته أ ِ ِ َ ْ ِأال إين أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم عامل من بعدي«: ْن قالُ ِ ٌِ َّ ُ ُ َ ْْ َ َُ َ َِ ُ ُ َ ُ َْ ُ ِّ ِ َ، يقولـون َ

َما يعملون، ويعملون بام يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذل َ َ ٌَ ُ َ ْ ُْ ِ َ َ َ َ َُ ُّك دهـرا، ثـم َ ُ ً َ
َيليكم عامل من بعدهم يقولـون مـا ال يعلمـون، ويعملـون مـا ال يعرفـون، فمـن  َ َ َ ُ َ ََ َُ َ َِ ْ ْ ْ ْ َ ُُ َ ِ ِ ٌِ َّ ُ
ــك قــد هلكــوا وأهلكــوا،  ُناصــحهم ووازرهــم أو شــد عــىل أعــضادهم، فأولئ َُ َْ َ ْ ُ َ ََ ََ ُ َ َْ ْ َ ِْ ِ َ َّ َ ُ

ُخالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم بأعاملكم، واشهدوا عـىل َ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ ُ ٌ املحـسن بأنـه حمـسن، ِ ُ ِْ ِْ ُ َّ َ ِ ُ
ٌوعىل امليسء بأنه ميسء ِ ِ ُِ ُ َّ َ ُ«. 

ًوهو عام يف النـاس مجيعـا ِ ّ ُحكامـا وحمكـومني، أحبابـا وأعـداء، فـال متنعـه : ٌّ ُ ًُ َ ًَ ً َّ  
َمنه هيبة، وال حتجبه عنه رفق ْ ٌِ ُ ُ ُ ْ ُْ َْ َ َ ّة، بل يؤدي هذا الواجب دونـام خـوف أو وجـل إال ِ ِ ٍ َ َ ِّ ٍُ ٌ

َمن اهللاَ   .سبحانهِ
                                                       

 .) مع الرشح-٣٢٥ص () ١(

 )].٤٥٧ (»الصحيحة«[، )٦٩٨٨ (»ملعجم األوسطا« أخرجه الطرباين يف :صحيح) ٢(



 

 ٣٧٣ قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية: الباب اخلامس

ُولقد قال عليه الصالة والسالم ُما من قوم يعمل فيهم بامل«: ُ َ ُْ ٍْ عـايص هـم أكثـر ِ
ّوأعز ممن يعمل هبا، ثم ال يغريونه، إال َ ُ ِّ َ َّ ُ ُ ْ ََّ ِ ُّ ٍ يوشك أن يعمهم اهللاُ بعقابَ َّ«. 

ْوتأمل  ُهم أعـز ممـن يعملهـا« :ِ يف هذا احلديثخَ قوله -ِرمحك اهللاُ-َّ َّ ِ  ففيـه »ُّ
ْلفتة غالية إىل قـضية االسـتطاعة يف إنكـار املنكـر، وأنـه منـوط هبـا، لكـن ُ ٌَّ ٌ ٌَ َّ ِ عـىل : ِ

ٍدرجات، ال درجة واحدة ٍ ٍ. 
ّاملسلم يف تذكريه إلخوانه، وأمره هلم باملعروف، وهنيه إياهم عن املنكرو ُ: 

 

 قـد َيطانّ الـشَّإن« : يقـولخ سمعت النبي:  قالا بن عبد اهللا عن جابر
 .»همَ بينِحريشَّ يف التْ ولكن،ِبَرَ العِون يف جزيرةَّلَصُ املُهَدُبْعَ يْنَ أَِسيَأ

َفرب كلمة يطلقها من ال يدري ُُ ْ َِ ُ ُيفلت فيها لسانه عىل عبد من عباد اهللاِ تشعل . ٍَّ ِ ِ ٍْ ُ َ ُ ِ ْ ُ
ُنارا متأججة يف قلوب اإلخوة، فتفسد املحبة، وتذهب ا َّ َ َ ِِّ ْ َ ْ َ َ ًُ ُ ُ ََ ِ ِ ِ َ َملودةُ َّ َ َ. 
ُوهذا هو أعز ما يريده الشيطان، فبه يرس، وإليه يفرح ُ ُُّ َ ِ ِ َ ّ ُّ! 

ٍّوهذا الذي أرشت إليه واقع ال ريب، حاصـل ال حمالـة، وهـو يـؤدي إىل رش  َ ّ َ ْ ٌَ َ ٌ ِ َ ُ
ٍمستطري، وخطر جسيم َ ٍ َ َ ُ! 

                                                       
، )٣٠٠(، وابـن حبـان )٤/٣٦٦(، وأمحـد )٤٣٣٩(، وأبـو داود )٤٠٠٩( أخرجـه ابـن ماجـه :حسن )١(

 »مـشكل اآلثـار«، والطحـاوي يف )١٠/٩١ (»الـسنن«، والبيهقـي يف )٢/٣٣٢ (»الكبري«والطرباين يف 
 )].٣٣٥٣ (»الصحيحة«[، )١١٧٤(

 ).٢٨١٢(م  أخرجه مسل:صحيح) ٢(

 ٌ ِ    َ    َ  



 

 ٣٧٤ قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية: الباب اخلامس

ُوإذ األمر كذلك، فام هو َ: 
 

هيـرم فيهـا ، ٌةَنـِْتذا لبـستكم فِ إُكيف أنتم(:  قالابن مسعود   اهللاِِعن عبد
 ومتـى :الوا قـ)ُةَّنُّ الـسِتَكـِرُ ت:َيـلِ قٌ منها يشءَكِرُ إذا ت،غريّيربو فيها الص وُالكبري

 ْتَّلـَ وق،كمُاؤَّرُرت قـُثـَ وك،مهالؤكـُج ْتَرُثـَ وك،ملامؤكُ عْتَبَهَإذا ذ( : قال؟ذاك
 ،ِةَرِ اآلخـِلَمـَِعنيا بّ الـدِتَسِمـُتْ وال،كمُاؤَنـَمُ أْتَّلَ وق،كمُراؤَمُت أَرُثَ وك،كمُهاؤَقُف

 .)ينّ لغري الدَهِّقُفُوت
ْإن املخرج هو القدوة ُ ََّ َ ْ ِنعم، إن اإلقتداء برسول اهللاِ ! َ َ ٍ هلو أعظم خمرجخَّ ُ َ َ مـن َ ِ

َّالفتن املحيطة بنا، وأعظم مشعل هيدينا يف ظلامت اجلهل املدهلمة َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ُِ ٍْ َُ َ َْ ْ ِ. 
ِفبمعرفة سنته  ِ َِّ ُينكشف البهرج، وينفـضح الزغـل، وترجـع األمـور إىل : خُ ُ ُ َ ُ ُ َُ َ َّ ُ

َّمواضعها، وتتضح املعامل املخفية ُُ ِ َِّ َ ِ. 
ٍفال جمال ملتعامل، وال موضع حلسود، وال َ ٍ ٍ حمل جلريء، وال كالم ملتشدقَ ِّ ََ ُِ َ ٍَ ِ َّ. 

َفالسنة نور هيدي، فمن علمها ٌ ُِّ َ ُ َفقد حصل خريا كثـريا، ومـن جهلهـا: ََّ َ ْ َّ ََ َِ ِ ً أدرك : ً
ًرشا وفريا ً َّ َ. 

ُ، تعلموا، واعملوا، واتقوا اهللاَ لعلكم ترمحون-َعباد اهللاِ-فاهللاَ اهللاَ  َ ُ َّ ََّ َُّ ُ ُ. 
                                                       

 »الـشعب«، والبيهقـي يف )٤/٥٦٠(واللفـظ لـه،واحلاكم ) ١٩٢( أخرجـه الـدارمي :صـحيح إسناده) ١(
)] ١٦ص (»حتـريم آالت الطـرب«[، )١٢٣(، والاللكائي )٣٦٠، ١١/٣٥٩(، وعبد الرزاق )٦٩٥١(

 .وقال عنه الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل هو موقوف يف حكم املرفوع



 

 





 

 ٣٧٧ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 
كالمنا يف فقه الدعوة إىل اهللا سـيكون حـول العنـارص ! معرش الدعاة إىل اهللا •
 :التالية

ً الدعوة لغة واصطالحا:العنرص األوىل ً. 
 .ُ فضل الدعوة إىل اهللا:العنرص الثاين
 .ُ حكم الدعوة إىل اهللا:العنرص الثالث

 

ًالدعوة لغة ِّ مأخوذة من الدعاء، وهو النداء جلمع الناس عىل أمر ما، وحثهم :ُ ٍ ُ ِ ُّ ٌ
ِعىل العمل له، فإذا كانت الدعوة إىل التوحيد والسنة واجلنة فهي دعوة إىل هـدى،  ِ ُ

، ]الرعـد[  H G FI: ، وقـال تعـاىل]٢٥:يونس[ Ö Õ Ô Ó × : قال تعاىل
، ]الــسجدة[ U T S R QP O N  M L K J: وقــال تعــاىل

+ , - . / : قال تعـاىل.  دعا األمة إىل توحيد اهللا وطاعتهخوالنبي 

، وإذا كانـــت إىل الـــرشك ]األحـــزاب[ 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
? @ G F ED C B  A : والبدعة والنار فهي دعوة إىل ضالل، قال تعاىل

M  L K J  I H ]فاطر[. 
                                                       

) ٦(مسجد إبراهيم احلـاج حـسن / عامن/ األردن. لقيتها يف دورة مركز اإلمام األلباينعرش حمارضات أ )١(
م وملـدة أسـبوعني، مجعتهـا متتاليـة ألمهيـة مـضموهنا ١٢/٤/٢٠٠٨هـ املوافـق ١٤٢٩من  ربيع الثاين 

 .ومسيس احلاجة إليه



 

 ٣٧٨ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 .]القصص[ | { ~ � ¡¢ £ ¤    ¥ ¦§: وقال تعاىل
ٌدعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها «: ا يف حديث حذيفة خوقال 
 .»قذفوه فيها
ُمن دعا إىل هدى، كان له مـن األجـر مثـل أجـور مـن تبعـه«: خوقال  ً ، ال ُ

ٍينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلثم مثـل آثـام  ً ِ ُ ُ
ًمن تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا ُ ُ«. 

ِ دعوة الناس إىل اإلسالم بالقول والعمل:ًوالدعوة اصطالحا هي ِ ِ ُ. 
ِهي مجع الناس عىل اخلري وداللتهم عـىل الرشـد، : وقالوا ُ ِبـأمرهم بـاملعروف ُ

 .وهنيهم عن املنكر
ــــاىل ــــال تع s r qp o n    m l k j i h g f : ق

u t ]آل عمران[. 
ُفالدعوة يف اللغة تكـون إىل هـدى أو ضـالل، أمـا يف الـرشع فـال تكـون إال  ُ ُ  

 .إىل هدى
 

ٌالدعوة إىل اهللا تعاىل عىل بصرية أجرها عظـيم، وفـضلها كبـري، وهـي سـبب  ُ ُ ٍ ُ
ُالدال عىل اخلري كفاعلـه«: خًوانطالقا من قوله . للسعادة يف الدنيا واآلخرة ّ« ،

                                                       
 ).١٨٤٧(، ومسلم )٣٦٠٦(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
 ).٢٦٧٤(مسلم  أخرجه :صحيح )٢(
 ).١١/٥٣ (»تفسري الطربي« )٣(
، )٢٦٧٠(، والرتمـذي )١٥٤ (»كشف األستار«، ويف )١٧٤٢ (»البحر الزخار« أخرجه البزار :صحيح) ٤(

 »صـحيح اجلـامع«[، )٥٩٦٢(، وأبو عوانة )١٥٤٥ (»مشكل اآلثار«، والطحاوي يف )٥/٢٧٤(وأمحد 
)٣٣٩٩.[( 



 

 ٣٧٩ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ُفها أنا أذكر نفيس وإخواين بفضل الدعوة إىل اهللا تعاىل وىل يف عـاله أن ً سـائال املـ،ُ
 .جيعلني وإياكم من الدعاة إىل اهللا عىل بصرية

ِفضائل الدعوة ً إىل اهللا عىل بصرية كثرية جدا منهاُ ٌ: 
 

ــــاىل ــــال تع  Y X W   V  U T S R Q P O N M L: ق
ًال أحد أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا: أي. ]فصلت[ ُ. 

 .دعا عباد اهللا إليه: أي  R Q Pومعنى 
Y X W   V  U T S ُوهو يف نفسه مهتد بام يقولـه، فنفعـه :  أي ٍ

ٍّلنفسه ولغريه الزم ومتعد، وليس هو من الـذين يـأمرون بـاملعروف وال يأتونـه،  ٌ
ّنكر ويأتونه، بل يأمتر باخلري ويرتك الرش، ويدعو اخللـق إىل اخلـالق وينهون عن امل
 .وهذه عامة يف كل من دعا إىل خري. تبارك وتعاىل

S R Q P O N M L  أنـه تـال هـذه اآليـة :فعن احلسن البرصي 

Y X W   V  U Tُهذا حبيب اهللا، هذا ويل اهللا، هـذا صـفوة اهللا، :  فقال ُّ
ِذا أحــب أهــل األرض ِ إىل اهللا، أجــاب اهللا يف دعوتــه، ودعــا ُهــذا خــرية اهللا، هــ ُّ  

  ًالناس إىل ما أجاب اهللا فيـه مـن دعوتـه، وعمـل صـاحلا يف إجابتـه، وقـال إننـي 
 .من املسلمني

                                                       
 ).٥/٤٨٠ (»تفسري ابن كثري« )١(
 ).٤/١٠١ (»كثريتفسري ابن « )٢(



 

 ٣٨٠ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 

 I H G F E D S R Q P ON M L K J: قال تعـاىل

b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z YX W V U T ]النحل[. 
ً دعا قومه ألف سنة إال مخسني عامـا قـال تعـاىل×ٌفهذا نوح  ُ : » º

Ê É È Ç Æ Å Ä      Ã Â Á À ¿ ¾    ½ ¼ ]العنكبوت[. 
 وهو خيربنا عن دعوته لقومه كام أخربنا ربنا جل وعال ×وانظروا إىل نوح 

¢ £ ¤    ¥ ¦ § ¨ © ª »  ¬ ® ¯ ° ± ² : هبــا يف كتابــه، قــال تعــاىل

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶   µ    ´ ³
     Ñ Ð Ï Î Í  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ô Ó         Ò % $ # "  !

 .]نوح[& ' ) ( *        + , -   . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

 .  يدعو قومهعليه السالمٌوهذا شعيب 
 I H GF E D C B A @ ? > =< ; : 9 : قال تعاىل

 X W V U   T S R Q P  O N M LK J
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y

s r q p o nm l k j iw v u t  { z y x 
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | ³ ² ± °   ¯® ¬ «

 ÊÉ È    Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ Ì Ë
Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ]هود[. 

X W VU   T S R Q P :  له الذي قال اهللا عز وجلخوهذا رسولنا 

c b a ` _ ^ ] \[ Z Y ]يوسف[. 



 

 ٣٨١ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

1 2 3 4    5 6   7 8 + , -  . / 0 : وقال تعاىل

ــزاب[9 z y x w v } |{ ~ � ¡ :وقــال تعــاىل .]األح

YX W V U  T S RQ P O N M L K J : وقال تعاىل .]١٢٥:النحل[ ¢

] \  [ Z ]٦٧: املائدة[. 
ْإذن فالدعوة إىل اهللا عىل بصرية وظيفة املص ُ َطفُ  األخيار من النبيني وأتباعهم َْنيَ

 .من املؤمنني
: R Q P يف سياق احلديث عن قوله تعاىل :يقول العالمة ابن القيم 

َإن اهللا سبحانه أمر رسوله أن خيرب( ُ ُ  أن سبيله الدعوة إىل اهللا، فمن دعا إىل اهللا تعاىل َ
ٍ وهو عىل بصرية، وهو من أتباعـه، ومـن دعـا إىل غـري خفهو عىل سبيل رسوله 

ُذلك فليس عىل سبيله، وال هو عىل بصرية، وال هـو مـن أتباعـه، فالـدعوة إىل اهللا 
ُتعاىل هي وظيفة املرسلني وأتباعهم، وهم خلفاء الرسـل يف أممهـم، و ِ ٌالنـاس تبـع ُ ُ

ُهلم، واهللا سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وضـمن لـه حفظـه  ُ َ
ِ هلم مـن حفـظ اهللاِ وعـصمته ،ُوعصمته من الناس، وهؤالء املبلغون عنه من أمته

َ بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له، وقد أمر النبي ،إياهم  ،ً بالتبليغ عنه ولو آيةخَ
ِ ولو حديثا، وتبليغ سنته إىل األمة أفـضل مـن تبليـغ الـسهام إىل ُودعا ملن بلغ عنه ُ ِ ِ ُ ً

ُنحور العدو؛ ألن تبليغ السهام يفعله كثري من الناس، وأما تبليغ السنن فال يقـوم  ٌ ُ ِ
ِ وخلفاؤهم يف أممهم، جعلنا اهللا منهم بمنه وكرمه،به إال ورثة األنبياء ُ(. 

                                                       
 ).٤٣١ (»التفسري القيم البن القيم« )١(



 

 ٣٨٢ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 

 .]التوبة[ k j i hg fe d c b a  : قال تعاىل
 َفاملؤمنون الصادقون يتنافسون يف الدعوة إىل اهللا عىل بصرية؛ ألن فيهـا فـالح

 .ُالدنيا واآلخرة، وفيها األجر العظيم من رب العاملني
ــــاىل ــــال تع f s r qp o n    m l k j i h g :ق

u t ]آل عمران[. 
ِ عىل خري فله مثل أجر فاعلهَّمن دل«: خوقال  ِِ ُ ُ« . مـن دعـا إىل «: خوقال

ِهدى، كان له من األجر مثل أجور من  ُ ُ ً، ال ينقص ذلك مـن أجـورهم شـيئا، تبعهِ ُ ُ
ُومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلثم مثل آثام مـن تبعـه، ال يـنقص ذلـك مـن  ِ

 .»ًآثامهم شيئا
ْانفذ عىل رس«: ٍّ الراية لعيل وقال لهخويوم خيرب أعطى النبي  ِ َلك حتُ ى تنزل ِ

، فواهللا فيه وأخربهم بام جيب عليهم من حق اهللا ،بساحتهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم
ٌألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري ل ً َك من محر النعمً ّ ُ ْ ُ«. 

ًصور أهيا املسلم عظم األجر الذي ستناله إذا كنت داعيا إىل اهللا تعاىل، ختيـل فت
ًإذا هدى اهللا عىل يديك مائة أو ألفا كم يأتيك من األجر؟ وكيف لو هدى اهللا عـىل 

                                                       
 ).١٨٩٣(مسلم  أخرجه :صحيح )١(
 ).٢٦٧٤(مسلم  أخرجه :صحيح )٢(
 ).٢٤٠٦(، ومسلم )٣٧٠١(أخرجه البخاري  :صحيح )٣(

ِّ ِ  َ  َ  



 

 ٣٨٣ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ُ هذا اخلري العظـيم، والعجيـب أن تنـشغل !ًيديك ماليني؟ فهنيئا لك أهيا الداعي
أمـا علمـت أنـك حـني ! رتك هذا اخلري العظيم؟أهيا املسلم عن الدعوة إىل اهللا وت

أفـال حيملـك ! تقوم بالدعوة إىل اهللا تنام ويأتيك األجر، ومتوت ويأتيك األجـر؟
ًهذا الفضل العظيم عىل أال تدخر وسعا وال تألو جهدا إال بذلتـه يف الـدعوة؟ أال  ً ُ

ًحيملك هذا الفضل العظيم أن تدعو الناس رسا وجهارا، وليال وهنـارا، ً ً طمعـا يف ًً
:ٌهذا األجر العظيم الذي هو خري لك من الدنيا وما فيها؟ أنسيت قـول اهللا تعـاىل

k j i h g f e d c  b a ]ـــونس فـــضل عليـــك : وأي- ]ي
 ! وجيتبيك للعمل يف الدعوة إليه؟،َأعظم من أن يصطفيك اهللا

ُملرسلني الذين اصطفاهم اهللا من خلقه، وعمـل ُأما تعلم أن هذا العمل عمل ا
املصطفني من أتباعهم؟ فكام اصطفى اهللا األنبياء من مجلة اخللـق للقيـام بواجـب 

 .ًالدعوة إليه، اصطفى سبحانه من مجلة األتباع من يقوم هبذا الواجب أيضا
َإنك واهللا لو عقلت ذلك لبكيت عىل عدم كونك من الدعاة، ألنك لست من  َ ْ ِ

، »ًمن يرد اهللا بـه خـريا يفقهـه يف الـدين«:  يقولخطفني، وتذكر أن النبي املص
 فكيـف بمـن تفقـه يف ،ً مل يـرد اهللا بـه خـريا،أن من مل يتفقه يف الدين ُيفهم من هذا

ً؟ كيف بمن تعلم وعلم؟ ذلك واهللا هو املغبـوط حقـا، كـام الدين وفقه الناس فيه ّ
َرجل آتاه اهللا ماال فـسلط: ال حسد إال يف اثنتني«: خقال  ِّ ٌُ ِ عـىل هلكتـه يف احلـق، ً

ِّ آتاه اهللا احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمهاٌورجل ُ«. 
                                                       

 .)١٠٣٧(، ومسلم )٧١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
، )٧، ٦ص (»ات يف الدعوة والـدعاةحمارض«: ، وانظر)٨١٦(، ومسلم )٧٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 .لشيخي عبد العظيم بدوي حفظه اهللا



 

 ٣٨٤ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 يف الدعوة إىل اهللا عىل بصرية ألفـضل الـدعاة ًأيديكم فيام ييل أمثلةُونضع بني 
 .يبعد األنبياء، أال وهم الصحابة 

 .ا أبو هريرة -١
ٌكنـت أدعـو أمـي إىل اإلسـالم وهـي مـرشكة، : ( قـالاعن أيب هريـرة  ُ ُ

ًفدعوهتا يوما فأسمعتني يف رسول اهللا   وأنـا خُ ما أكره، فأتيـت رسـول اهللا خُ
ُإين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتـأبى عـيل، فـدعوهتا ! يا رسول اهللا: ُأبكي، قلت ّ ُ

َّاليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع اهللا أن هيـدي أم أيب هريـرة، فقـال رسـول اهللا  َُ َ ُ ُ َ
َّاهد أم أيب هريرة! اللهم«: خ ُ ِ فخرجت مستبرشا بدعوة نبي اهللا »ِ ُ جئت ، فلامخً

ٍفرصت إىل الباب، فإذا هو جماف ُِ َّ، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالتُ َ ََ ِ ُِ ْ مكانك يا : َ
ُوسمعت خضخضة املاء، قال! أبا هريرة ْ ِ ْفاغتسلت ولبـست درعهـا، وعجلـت : َ ْ ِْ ِ

ِعن مخارها، ففتحت الباب، ثـم قالـت ُأشـهد أن ال إلـه إال اهللا، ! يـا أبـا هريـرة: ِِ
ُوأشهد أن حممدا عبده ُ ُ، فأتيتـه وأنـا خُفرجعـت إىل رسـول اهللا : ُ ورسوله، قـالًُ
 قد استجاب اهللا دعوتك وهدى !أبرش! يا رسول اهللا: قلت: أبكي من الفرح، قال

ًأم أيب هريرة، فحمد اهللا وأثنى عليه، وقال خريا َّ. 
ِادع اهللا أن حيببنـي أنـا وأمـي إىل عبـاده املـؤمنني، ! يا رسـول اهللا: قلت: قال ُ ُ ُ
َوحيبب َحبـب عبيـدك هـذا! اللهم«: خفقال رسول اهللا : قال. ُهم إليناُ يعنـي أبـا -ُ
َّ وأم-هريرة َه إىل عبادك املؤمننيُ ِ ُ فام خلق مؤمن يـسمع يب، »ْ، وحبب إليهم املؤمننيُ ٌ َ ِ ُ

 .)وال يراين إال أحبني
                                                       

 ).٢٤٩١(مسلم  أخرجه :صحيح) ١(



 

 ٣٨٥ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 .امصعب بن عمري -٢
َملا بايع أهل العقبة رسول اهللا : (عن ابن شهاب قال ُ والذي بعثـه اهللا بـه، خُ

ٍ معاذ ابن عفراء، ورافع بن مالك، أن خُوتال عليهم القرآن، بعثوا إىل رسول اهللا  َ
ٌابعث إلينا رجال من قبلك فليدع الناس بكتاب اهللا؛ فإنه قمـن  َ ْ َِ َِ ْ َ ِ  أن -ٌحقيـق: أي-ً

ّيت ُ مصعب بن عمري أخا بني عبدالـدار، فلـم يـزل خُفبعث إليهم رسول اهللا . َبعُ َ
ِعندهم يدعو آمنا، وهيدهيم اهللا عىل يديه، حتى قل دار من دور األنـصار إال وقـد  ُ ٌ ّ ً ِ

ُأسلم أرشافه َم، وأسلم عمرو بن اجلموح، وكرسُ ِّ ُ ِ ُت أصنامهم، وكـان املـسلمون ُ ُ ْ
 .ّأعز أهل املدينة

 .ليم َلُ أم س-٣
َّخطب أبو طلحة أم: ( قالاعن أنس بن مالك  ْ سـليم، فقالـتُ َ واهللا مـا : ُ

ُّمثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجـل كـافر، وأنـا امـرأة مـسلمة، وال حيـل يل أن  ٌ ٌُ ٌ ٌ ََ َُّ ُ ِ
َأتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غريه َُ  .)فأسلم فكان ذلك مهرها. ُ

 

ـــاىل ـــال تع X W VU T S R Q P O NM L K J : ق
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  ).١٥٣، ١/١٥٢ (»حلية األولياء«أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
 )].٣١٣٣ (»صحيح النسائي«[، )٧١٤٣(، وابن حبان )٣٣٤١( أخرجه النسائي :صحيح )٢(



 

 ٣٨٦ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 

 وغضب علـيهم عنـدما تركـوا ،ِطردهم من رمحتهَو ،كام لعن اهللا بني إرسائيل
 .الدعوة إىل اهللا
G F ED C B A @ ? > = < ;    : 9 :قال تعاىل
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I H       G F E D C B A   @ ? > = < ; :  ]األعراف[ 
ّوالذي نفيس بيده؛ لتـأمرن بـاملعروف، ولتنهـون عـن املنكـر«: خ وقال َّ ؛ أو ُ

ًليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فال يستجيب لكم ِ ُ«. 
ّإن القوم إذا رأوا املنكر فلم يغريوه؛ عمهم اهللا«: خوقال   .» بعقابِّ

 

ٍمثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها، كمثـل قـوم اسـتهموا«: خقال  ِ ُ  عـىل ُ
ٍسفينة، فأصاب بعضهم أعالهـا وبعـضهم أسـفلها، فكـان الـذين يف أسـفلها إذا 

                                                       
، ويف )٧٥٥٨ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٥/٣٨٨(، وأمحـد )٢١٦٩(أخرجـه الرتمـذي : حسن لغريه )١(

 )].٢٣١٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٠/٩٣ (»السنن«
 )].٢٣١٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٦/٣٣٨ (»السنن الكربى« أخرجه النسائي يف :صحيح )٢(



 

 ٣٨٧ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ْاستقوا من املاء مروا عىل من فوقهم، فقالوا َ ِلو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا، ومل نـؤذ : ُّ ُ ً
ًمن فوقنا، فإن تركوهم وما أردوا هلكـوا مجيعـا، وإن أخـذوا عـىل أيـدهيم نجـوا  ُ ُ

 .»ًونجوا مجيعا
ً دخل عليها يوما فزعا يقولخ أن النبي ل جحش تنب بنوعن زي ال «: ً

ُ، فتح اليـوم مـن ردم يـأجوج ومـأجوج ٌإله إال اهللا، ويل للعرب من رش قد اقرتب
ُمثل هذه يا : فقلت: قالت زينب بنت جحش.  وحلق بأصبعيه اإلهبام والتي تليها»ِ
ُأفنهلك وفينا الصاحلون؟ قال!  اهللارسول ُنعم؛ إذا كثر اخلبث«: ِ َُ َ«. 

، ُإن مثيل ومثل ما بعثني اهللا عز وجل به كمثـل رجـل أتـى قومـه« :خوقال 
ُإين رأيت اجليش بعيني، وإين أنا النذير العريـ! يا قوم: فقال ان، فالنجـاء، فأطاعـه َّ

ِطائفة من قومه فأدجلوا، فانطلقوا عىل مهلتهم  ُ بت طائفة َّ، وكذ-عىل مهلهم :أي-ٌ
ُمنهم فأصبحوا مكاهنم، فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم َ َّ َُ ُفـذلك مثـل مـن . ُُ

َّأطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاين وكذب ما جئت به من احلق ُ ُ« . 
 

! " # $ % & ' ) ( * + ,- . :قال تعاىل

 .ُاألمر باملعروف والنهي عن املنكر: ، والتوايص باحلق هو]العرص[ / 0  1 
                                                       

 ).٢٤٩٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٨٨٠(، ومسلم )٧١٣٥( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 .واللفظ له) ٢٢٨٣(، ومسلم )٧٢٨٣( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٣٨٨ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

خيـرج منهـا إال فاهللا عز وجل خيربنا بأن البرشية كلها يف دائرة اخلـرسان، وال 
اإليـامن، والعمـل الـصالح، والتـوايص بـاحلق، : من اتصف بأربع صفات، وهي

 .والتوايص بالصرب
عـىل أن اإلنـسان لفـي فأقسم تعاىل بذلك : (»تفسريه«قال احلافظ ابن كثري يف 

فاستثنى مـن جـنس  ) ( * + , ارة وهالك يف خس: ٍخرس، أي
- ت بجوارحهم احلم وعملوا الصااإلنسان من اخلرسان الذين آمنوا بقلوهب

عىل املـصائب  : أي/ 0  1 عات وترك املحرمات ا وهو أداء الط. 
 .)ي ممن يأمرونه باملعروف وينهونه عن املنكرواألقدار، وأذى من يؤذ

 

 اهللا تعـاىل أن ثواهبـا ال ينقطـع بمـوت ومما يبني لنـا عظـم منزلـة الـدعوة إىل
ِالداعي، بل يستمر حتى بعد موته ما وجد من يعمـل بدعوتـه وقـد وردت عـدة . ُ
 :نصوص يف الكتاب والسنة تدل عىل هذا وفيام ييل بعض منها

عمل صالح بام قدم من :  واملعنى]القيامة[ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿: قال تعاىلً:أوال
ِأو سيئ، وبام أخر من سنة عمل هبا من بعده من خري أو رش ٍُ ُ. 

قال ابن مسعود وابن عبـاس : (»تفسريه« تعاىل يف رمحه اهللاقال اإلمام البغوي 
بام قدم قبل املوت من عمل صالح ويسء، وما أخـر بعـد موتـه مـن سـنة : ب

 .)حسنة أو سيئة يعمل هبا
                                                       

 ).٤/٥٨٢ (»تفسري ابن كثري« )١(
 ).٤/٤٢٢ (»تفسري البغوي« )٢(



 

 ٣٨٩ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ما قدمت من عمل :  واملعنى]االنفطار[ 4 5 16 2 3 :  وقال تعاىل:ًثانيا
َخري أو رش، وما أخرت من سنة حسنة أو سـيئة، ألن هلـا أجـر مـا سـنته مـن 
ُالسنن احلسنة وأجر من عمل هبا، وعليها وزر مـا سـنته مـن الـسنن الـسيئة، 

 .ووزر من عمل هبا
  ّمـا قـدمت مـن خـري، ومـا: ( اآليـة يف تفـسرياقال عبداهللا بن مـسعود 
، فله مثل أجر من اتبعه، أو سيئة فعليه مثل وزر من أخرت من سنة استن هبا بعده

 .)عمل هبا
َّمـا قـدمت : ( يف تفسري اآليةيوقال ابن عباس والقرظي حممد بن كعب 
َيف حياهتا، وما أخرت مما سنته فعمل به بعد موهت ِ  .)اُ

قـال :  قـالا تعاىل عن جريـر بـن عبـداهللا رمحه اهللا وروى اإلمام مسلم :ًثالثا
َمن سن يف اإلسالم سنة حسنة، فعمل هبا بعده«: خرسول اهللا  ِ ُ ُ، كتب له مثل ّّ

ّأجر من عمل هبا، وال ينقص من أجـرهم يشء، ومـن سـن يف اإلسـالم سـنة  َّ
ُسيئة، فعمل هبا بعده، كتب عليـه مثـل وزر مـن عمـل هبـا، وال يـنقص مـن  َُ ُ ِِّ ُِ َ

 .»أوزارهم يشء

                                                       
 ).٥/٥٨ (»فتح القدير«: انظر )١(
 ).١/٢٣٢ (»رشح السنة«: انظر )٢(
 ).٢٤٦ (»املحرر الوجيز« )٣(
 ).١٠١٧(حديث رقم  :صحيح )٤(



 

 ٣٩٠ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 احلـديث، ويف »...ّمـن سـن «: خقوله : ( تعاىلرمحه اهللاقال اإلمام النووي 
 هـذان احلـديثان »ومـن دعـا إىل ضـاللة... مـن دعـا إىل هـدى «: احلديث اآلخر

َّرصحيان يف احلث عىل استحباب سن األمور احلسنة، وحتريم سن األمور الـسيئة،  ِّ
َّوأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل هبا إىل يـوم القيامـة، ومـن 

ِسن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل هبا إىل يوم القي امة، وأن من دعا إىل ّ
 كان ٌ أو إىل ضاللة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء،هدى كان له مثل أجور متابعيه

ٌذلك اهلدى والضاللة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء  كان ذلك تعليم ً
 .)علم، أو عبادة، أو أدب، أو غري ذلك

 خ أن رسـول اهللا ا أيب هريرة  تعاىل عنرمحه اهللا وروى اإلمام مسلم :ًرابعا
إال من صدقة جارية، أو : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة«: قال

ُعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له َ ُ«. 
معنـى : علـامءقـال ال: (ً تعاىل مبينا معنى احلـديثرمحه اهللاقال اإلمام النووي 

ّاحلديث أن عمل امليت ينقطع بموته، وينقطع جتدد الثواب له إال يف هذه األشـياء 
الثالثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكـذلك العلـم الـذي خلفـه مـن 

 .)تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة اجلارية وهي الوقف
                                                       

 ).٢٢٧، ١٦/٢٢٦ (»وي عىل صحيح مسلمرشح النو«: انظر )١(
 ).١٦٣١( حديث رقم :صحيح )٢(
 ).١١/٨٥ (»رشح النووي عىل صحيح مسلم«: انظر )٣(



 

 ٣٩١ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

قـال :  قـالاأيب قتـادة تعـاىل عـن  رمحـه اهللاوروى اإلمام ابن ماجه : ًخامسا
ُخري ما خيل«: خرسول اهللا   يـدعو لـه، ولد صالح: ف الرجل من بعده ثالثُ

َوصدقة جتري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده ُ«. 
 ا أمامـة  وروى األئمة أمحد والبزار والطرباين رمحهم اهللا تعـاىل عـن أيبً:سادسا
: ُأربعة جترى عليهم أجـورهم بعـد املـوت«:  يقولخسمعت رسول اهللا : قال

ِ، ورجل علم علام، فأجره جيري عليه ما عمل بـه، ًرجل مات مرابطا يف سبيل اهللا ُ ً ّ
ًت، ورجل ترك ولدا صاحلا يدعو لهورجل أجرى صدقة، فأجرها له ما جر ً«. 

ِإن العـامل إذا زرع علمـه عنـد غـريه ثـم : ( تعاىلرمحه اهللاقال اإلمام ابن القيم 
مات جرى عليه أجره، وبقي له ذكره، وهو عمر ثان، وحياة أخرى، وذلك أحـق 

 .) ورغب فيه الراغبون،ما تنافس فيه املتنافسون


 

 خُومما يدل عىل سمو قدر الدعوة إىل اهللا تعاىل مـا أخـرب بـه النبـي الكـريم 
رضـني  من أن اهللا عز وجل ومالئكته وأهل السموات واأل،الناطق بالوحي املبني

 .ِّيصلون عىل معلم الناس اخلري
                                                       

 )].٧٩ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )٩٣(، وابن حبان )٢٤١(أخرجه ابن ماجه  :صحيح )١(
صـحيح الرتغيـب «[، )٢٠٦، ٨/٢٠٥ (»الكبري«، والطرباين يف )٥/٢٦٩( أخرجه أمحد :صحيح لغريه )٢(

 )].١١٤ (»والرتهيب
 ).٧٨ص (»فضل الدعوة إىل اهللا«كتاب و، )١/١٤٨ (»مفتاح دار السعادة«: انظر )٣(



 

 ٣٩٢ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

َذكر :  قالا تعاىل عن أيب أمامة الباهيل رمحه اهللافقد روى اإلمام الرتمذي  ِ ُ
: خأحـدمها عابـد، واآلخـر عـامل، فقـال رسـول اهللا :  رجـالنخلرسول اهللا 

إن اهللا «: خ ثـم قـال رسـول اهللا »ِفضل العامل عىل العابـد كفـضيل عـىل أدنـاكم«
 -حتى النملة يف جحرهـا، وحتـى احلـوت- ومالئكته وأهل السموات واألرض
ّليصلون عىل معلمي الناس اخلري ُ«. 

 

لة الدعوة إىل اهللا تعـاىل أن العلـيم احلكـيم عـز وجـل ومما يدل عىل عظم منز
 . يف كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ¨ ّسامها 

 .]الفرقان[ £ ¤ ¥   ¦ § ¨ © ª: قال عز وجل •
كيـة أمـر اهللا عـز وجـل ففي هذه اآلية الكريمة التي هي من سورة الفرقان امل

نبيه الكريم بمجاهدة الكافرين جماهدة تامة شديدة، ومل يكن اجلهـاد بالـسيف قـد 
 جهـاد -واهللا تعـاىل أعلـم-رشع بعد آنذاك، فاملراد باجلهاد يف هذه اآلية الكريمة 

الكفار بالقرآن، وذلك بتالوة ما فيه من القـوارع والزواجـر واملـواعظ واألوامـر 
 : وفيام ييل أقوال بعضهم. ّ بني ذلك علامء األمة رمحهم اهللا تعاىلوقد. والنواهي

  ¦ §: (ب قال ترمجان القرآن وحرب األمـة عبـداهللا بـن عبـاس -أ
 .)بالقرآن

                                                       
صحيح الرتغيـب «[، )٢٣٤، ٨/٢٣٣ (»الكبري«، والطرباين يف )٢٦٨٥( أخرجه الرتمذي :حسن لغريه )١(

 )].٨١ (»والرتهيب
 ).١٧/٤٧٠ (»تفسري الطربي« )٢(



 

 ٣٩٣ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 ¨  -بـالقرآن: أي-  ¦ §: »تفـسريه« وقال اإلمام البغوي يف -ب

ª © -ًشديدا: أي-. 
] \ [ Z    Y XW V U T S  R Q: قوله عـز وجـل •

 .]التحريم[^
 يف هذه اآلية بجهـاد الكفـار واملنـافقني، خأمر اهللا عز وجل رسوله الكريم 

وأما جهاد الكفار فبالسيف والسنان، وأما جهاد املنافقني فباحلجة والربهان، وقد 
تـأخرين رمحهـم اهللا تعـاىل، وفـيام يـيل ّبني ذلك كثري من علامء األمة املتقدمني وامل

 :أقوال بعضهم
فـأمره : ( أنه قال يف تفـسري اآليـةب روى اإلمام الطربي عن ابن عباس -أ

 .)، وأذهب الرفق عنهماهللا بجهاد الكفار بالسيف، واملنافقني باللسان
هم حتـى يـسلموا، توجهاد الكفار يكـون بمقـاتل: ( الشوكاين وقال العالمة-ب

 ).وجهاد املنافقني يكون بإقامة احلجة عليهم حتى خيرجوا عنه، ويؤمنوا باهللا
 

ُّلقد رصح بعض العلامء رمحهم اهللا تعاىل أن اجلهـاد باحلجـة والربهـان أجـل ّ 
اإلمام : ّوأكرب من اجلهاد بالسيف والسنان، وممن حتدث عن هذا املوضوع بتفصيل

 :ابن القيم، ومما قاله يف هذا الصدد ما ييل
                                                       

 ).١٤/٣٥٩ (»طربيتفسري ال« )١(



 

 ٣٩٤ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

 عـىل أنواعـه  واسـتوىل]من اجلهاد[ يف الذروة العليا منه خكان رسول اهللا (
كلها، فجاهد يف اهللا حق جهاده بالقلـب، واجلنـان، والـدعوة والبيـان، والـسيف 

السنان، وكانت ساعاته موقوفة عىل اجلهاد بقلبه ولسانه ويده، وهلذا كـان أرفـع و
ًالعاملني ذكرا، وأعظمهم عند اهللا قدرا، وأمره اهللا تعاىل باجلهاد من حني بعثه، قال ً :
ª © ¨ § ¦   ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  { z  

َأمر فيها بجهاد الكفار باحلجـة والبيـان وتبليـغ القـرآن،  فهذه سورة مكية ]الفرقـان[ ِ ُ
 ).وكذلك جهاد املنافقني إنام هو بتبليغ احلجة، وإال فهم حتت قهر أهل اإلسالم

Z    Y XW V U T S  R Q] \ [ : قـــال تعـــاىل

 .]التحريم[^
فجهاد املنافقني أصعب من جهاد الكفار، وهو جهـاد : ( تعاىلرمحه اهللاثم قال 

خواص األمة، وورثة الرسـل، والقـائمون بـه أفـراد يف العـامل واملـشاركون فيـه، 
ًواملعاونون عليه، وإن كانوا هم األقلني عددا فهم األعظمون عند اهللا قدرا ً.( 

ا كـان قوام الدين بـالعلم واجلهـاد، وهلـذ: ( يف مقام آخررمحه اهللا تعاىلوقال 
 اجلهـاد :والثـاينجهاد باليد والـسنان، وهـذا املـشارك فيـه كثـري، : اجلهاد نوعني

باحلجة والبيان، وهذا جهاد اخلاصة من أتباع الرسـل وهـو جهـاد األئمـة، وهـو 
 .)أفضل اجلهادين لعظم منفعته، وشدة مؤنته، وكثرة أعدائه

                                                       
 ).١/٧٠ (»مفتاح دار السعادة«: انظر )١(



 

 ٣٩٥ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ألمة أفضل من تبليغ السهام وتبليغ سنة إىل ا: ( يف مكان آخررمحه اهللا تعاىلوقال 
إىل نحور العدو، ألن تبليغ السهام يفعله كثري من الناس، وأما تبليغ السنن فـال يقـوم 

 .)به إال ورثة األنبياء، وخلفاؤهم يف أممهم جعلنا اهللا تعاىل منهم بمنه وكرمه
 

،  وهـو نـائمخٌجاءت مالئكة إىل النبـي : ( قالبداهللا فعن جابر بن عب
ُإن العني نائمة والقلب يقظان: ٌإنه نائم، وقال بعضهم: فقال بعضهم إن : فقـالوا. ٌ

ًلصاحبكم هذا مثال، قـال ُ ًفـارضبوا لـه مـثال، فقـال بعـضهم: ِ إنـه نـائم، وقـال : ُ
ًمثله كمثل رجل بنى دارا:  فقالوا،ٌنائمة والقلب يقظانإن العني : بعضهم ٍ ِ ُ  وجعل ،ُ

َ وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار،ًفيها مأدبة ّ ِ وأكل من املأدبة، ومن مل ،ً َ
َجيب الداعي مل يدخل الدار ِ ُ َأولوها له يفقههـا، فقـال : فقالوا.  ومل يأكل من املأدبة،ُ ُ ّ

ُإن العني نائمة والقلب يقظـان: مٌإنه نائم، وقال بعضه: بعضهم ُفالـدار : فقـالوا. ٌ
ً فقد أطاع اهللا، ومن عىص حممدا خً، فمن أطاع حممدا خٌاجلنة، والداعي حممد 

 .) فرق بني الناسخ فقد عىص اهللا، وحممد خ
ُكل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى«: خوقال  ومـن  !يا رسـول اهللا: ا قالو،»ُ
 .»من أطاعني دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أبى«: َيأبى؟ قال

                                                       
 ).٤٣١ص (»التفسري القيم« )١(
 ).٧٢٨١(البخاري  أخرجه :صحيح )٢(
 ).٧٢٨٠(البخاري  أخرجه :صحيح )٣(



 

 ٣٩٦ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ُفإذا كان الذي يطيع الداعي إىل اهللا له اجلنة، فام بالكم بالداعي إىل اهللا؟ ُ! 
ــازهلم ، بمكــة عــرش ســننيخلقــد مكــث رســول اهللا  ــاس يف من ــع الن َ يتب ُ  

َ، من ينرصين؛ حتـى أبلـغ رسـالة من يؤويني«: وأسواقهم ويف املواسم بمنى يقول ْ َ
 .»؟ريب وله اجلنة
ُ إذا كان الذي ينـرص الـداعي إىل اهللا ويؤويـه لـه اجلنـة، فـام بـالكم !عباد اهللا

 !بالداعي إىل اهللا
 

كتاب والسنة عىل وجوب الدعوة إىل اهللا عز وجل وأهنا من دلت األدلة من ال
 :واألدلة يف ذلك كثرية منها. الفرائض

ــاىل ــبحانه وتع ــه س qp o n    m l k j i h g f : قول

u t s r ]وقال تعاىل .]آل عمران:  }| { z y x w v

ـــل[ ~ � ¡ ¢ ـــل .]١٢٥:النح ـــز وج ـــال ع W V U TS R Q : وق

Y X ]ـــصص ـــال ســـبحانه .]الق Z Y X W VU   T S R Q P : وق

 .]١٠٨:يوسف[ ]
 هـم الـدعاة إىل اهللا وهـم أهـل البـصائر، خبحانه أن أتبـاع الرسـول ّفبني سـ

والواجب كام هو معلوم هو اتباعه والسري عىل منهاجه عليه الصالة والسالم كام قـال 
 .]األحزاب[ Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë       Ê   É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á:تعاىل

                                                       
، والبيهقـي )٦٩٧٣(، وابن حبـان )٦٨٢، ٢/٦٨١(، واحلاكم )٣٢٣، ٣/٣٢٢( أخرجه أمحد :صحيح )١(

 )].٦٣ (»الصحيحة«[، )١٧٥٦ (»كشف األستار«ر ، والبزا)٨/١٤٦ (»السنن«يف 



 

 ٣٩٧ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ورصح العلامء أن الدعوة إىل اهللا عز وجل فـرض كفايـة بالنـسبة إىل األقطـار 
التي فيها من الدعاة من يقوم بذلك الواجـب؛ فـإن كـل قطـر وأقلـيم حيتـاج إىل 
الدعوة وإىل النشاط فيها، فالدعوة تـصبح فـرض كفايـة إذا قـام هبـا مـن يكفـي 

 يف حـق البـاقني سـنة مؤكـدة ويسقط عن الباقني ذلك الواجب، وتصري الـدعوة
ًوعمال صاحلا جليال ًً. 

 صـار اإلثـم ،وإذا مل يقم أهل األقليم أو أهل القطر املعني بالدعوة عىل متامها
ًعاما، وصار الواجب عىل اجلميع، وعىل كل إنسان يف هذه احلال أن يقوم بالدعوة 

 .بحسب طاقته وإمكانه
 تقـوم بالـدعوة ،ةأُشكل طائفة مهيـُأما بالنسبة إىل عموم البالد فالواجب أن ت

 وتبني أمـر اهللا عـز وجـل ، تبلغ رساالت اهللا،إىل اهللا جل وعال يف أرجاء املعمورة
 قد بعث الدعاة، وأرسل الكتب إىل الناس وإىل خبالطرق املمكنة، فإن الرسول 

 .امللوك والرؤساء ودعاهم إىل اهللا عز وجل
لدعوة بطرق أكثر وأسهل، مل حتـصل ويف وقتنا احلارض يرس اهللا عز وجل أمر ا

عن طريـق اإلذاعـة : ملن قبلنا، وإقامة احلجة عىل الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة
 والواجب عىل ،فالطرق شتى... وعن طريق الصحافة ..... عن طريق التلفزة... 

أن يقومـوا هبـذا الواجـب، وأن  خ وعىل خلفـاء الرسـول ،أهل العلم واإليامن
 وأن يبلغوا رساالت اهللا إىل عبـاد اهللا وال خيـشوا يف اهللا لومـة ،اونوايتكاتفوا ويتع

ًالئم، وعليهم أن ال حيابوا يف ذلك كبريا وال صغريا وال غنيا وال فقريا، بل يبلغـوا  ً ً ً
 .أمر اهللا إىل عباد اهللا، كام أنزل اهللا، وكام رشع اهللا



 

 ٣٩٨ فقه الدعوة إىل اهللا: الباب السادس

ه مـن يـؤدي  إذا كنت يف مكان ليس فيـ،وقد تكون الدعوة فرض عني عليك
 ويبلـغ أمـر اهللا ،ذلك سواك، فإذا كنت يف مكان ليس فيه من يقوى عىل هذا األمر

 فالواجب عليك أن تقوم بذلك، أما إذا وجد من يقـوم بالـدعوة والتبليـغ ،سواك
 وإذا بـادرت ، فإن أمر الدعوة يكون حينئـذ يف حقـك سـنة،واألمر والنهي غريك

 .ً مسابقا إىل الطاعات، اخلرياتًإليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا يف
g f : ومما احتج به عىل أن الدعوة إىل اهللا فرض كفاية قوله جـل وعـال

k j i h ]آل عمران[. 
ولتكن منكم أمة منتصبة هلذا األمـر : قال احلافظ ابن كثري عن هذه اآلية ما معناه

ومـن املعلـوم أن  وتبلـغ أمـره سـبحانه وتعـاىل، ، وتنرش دينـه، تدعو إىل اهللا،العظيم
 وقـام ،الرسول عليه الصالة والسالم دعا إىل اهللا وقام بأمر اهللا يف مكة حسب طاقتـه

 ثـم ملـا هـاجروا قـاموا ، وأرضاهم بـذلك حـسب طـاقتهميالصحابة كذلك 
 يف الـبالد بعـد وفاتـه عليـه يٍبالدعوة بشكل أكرب وأبلغ، وملا انتـرش الـصحابة 

 . كل عىل قدر طاقته وعىل قدر علمه:ًىل اهللا أيضا قاموا بالدعوة إ،الصالة والسالم
 تكـون -كحالنـا اليـوم- وعند كثرة املنكرات وغلبة اجلهل ،فعند قلة الدعاة

كقرية -الدعوة فرض عني عىل كل واحد بحسب طاقته، وإذا وجد يف حمل حمدود 
  من توىل أمر الدعوة إىل اهللا وقام به كفـى، وصـار التبليـغ يف-ومدينة ونحو ذلك

 . ونفذ أمر اهللا عىل يده،حق غريه سنة؛ فقد أقيمت احلجة عىل يد ذلك الداعي
 فيجب عىل العلامء بحسب ، وإىل بقية الناس،ولكن بالنسبة إىل بقية أرض اهللا

 وهـذا فـرض عـني ،طاقتهم، وعىل والة األمر بحسب طاقتهم أن يبلغوا أمـر اهللا
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يعلم أن كون الدعوة إىل اهللا فـرض  وهبذا ،ٌ كل عىل طاقته وقدرته:عليهم بالتعيني
 . خيتلف باختالف الظروف واألحوال، وكوهنا فرض كفاية أمر نسبي،عني

فقد تكون الدعوة فرض عني بالنسبة إىل أقوام وإىل أشخاص، وسنة بالنـسبة 
إىل أشخاص وإىل أقوام، ألنه وجد يف حملهم ويف مكاهنم من قام بـأمر الـدعوة هللا 

 .وكفى عنهم
 ومن هلم القدرة الواسـعة فعلـيهم مـن الواجـب ،بة إىل والة األمورأما بالنس

أكثر مما عىل غريهم، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إىل كل من استطاعوا من األقطـار، 
حسب اإلمكان وبالطرق املمكنة وباللغات احلية التي ينطق هبا الناس، فيجب أن 

كل أحد باللغـة التـي يعرفهـا؛ يبلغوا أمر اهللا بتلك اللغات حتى يصل دين اهللا إىل 
فإن األمر اآلن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بياهنـا، طـرق اإلذاعـة والتلفـزة 
والصحافة وغري ذلك من الطرق التي تيرست اليوم ومل تتيرس يف السابق، كـام أنـه 

 أن يبلغوا ما استطاعوا من أمـر اهللا عـز ،جيب عىل اخلطباء يف اجلمع ويف غري ذلك
 .  ينرشوا دين اهللا بحسب طاقتهم وحسب علمهموجل، وأن

 ، وإىل إحلـاد وإنكـار رب العبـاد،ًونظرا إىل انتشار الدعوة إىل املبادئ اهلدامـة
ً وإنكار اآلخرة، ونظرا إىل انتشار الدعوة النـرصانية يف الكثـري ،وإنكار الرساالت

 وجـل اليـوم من البلدان وغري ذلك من الدعوات املضللة، فإن الدعوة إىل اهللا عز
ًأصبحت فرضا عاما وواجبا عاما عىل مجيع العلـامء ً ً  وعـىل مجيـع احلكـام الـذين ،ً

يدينون باإلسالم، فـرض علـيهم أن يبلغـوا ديـن اهللا حـسب الطاقـة واإلمكـان 
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بالكتابة واخلطابة وباإلذاعة وبكل وسيلة اسـتطاعوا وعلـيهم أال يتقاعـسوا عـن 
احلاجة بل الرضورة ماسة اليوم إىل التعاون ذلك أو يتكلوا عىل زيد أو عمرو، فإن 

واالشرتاك والتكاتف يف هذا األمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلـك؛ ألن أعـداء اهللا 
قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل اهللا والتشكيك يف دينه، ودعـوة 

بلوا الناس إىل ما خيرجهم من دين اهللا عز وجل، فوجب عىل أهل اإلسالم أن يقـا
 وبدعوة إسـالمية عـىل ، وهذا النشاط امللحد بنشاط إسالمي،هذا النشاط املضل
 وبجميع الوسائل والطرق املمكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب ،شتى املستويات

 .اهللا عىل عباده من الدعوة إىل سبيله

                                                       
 ).٣٨٠-٣٧٧ص ()الدعوة إىل اهللا(جملة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي : انظر )١(
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 لنـا ممـا سـبق أن الـدعوة إىل اهللا تعـاىل مـن أحـسن األقـوال واألعـامل ّتبني

َوالقربات التي يتقرب هبا العبـد إىل اهللا تعـاىل، وأن املقـصود بالـدعوة إىل اهللا هـو  ُ ِ ُ
ٌالدعوة إىل توحيد اهللا، وإىل دينه، ودين اهللا هو اإلسالم الذي جـاء بـه حممـد   خُ

 .]١٩:آل عمران[ L K J I H: من عند ربه، قال تعاىل
ُ هـو العـالج -بالدعوة إىل اهللا عىل بصرية-ثم اعلموا أن الرجوع إىل اإلسالم 

ُالوحيد لألمة يف هذا الزمان، فإن األمة قـد أصـيبت بـأمراض عديـدة، عالجهـا  ُ
 .الرجوع إىل الدين: الوحيد هو

 : ومن هذه األمراض
 

، وتركتم إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع«: خقال 
ُاجلهاد، سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجعوا إىل دينكم ً«. 

َيف هذا احلديث شخص لنا رسول اهللا  َّ لذي أصـاب األمـة وهـو  املرض اخَ
 .الرشك: الذنوب واملعايص، ويف مقدمتها: ُ سببه وهوخّالذل واهلوان، وبني لنا 

وأخـذتم أذنـاب البقـر ورضـيتم «، -أكلـتم الربـا: أي- »إذا تبايعتم بالعينة«
 »وتـركتم اجلهـاد« -ٌكناية عن حب الدنيا والركون إليها ونسيان اآلخرة- »بالزرع

                                                       
 »البحــر الزخــار«، والبــزار )٥/٣١٦ (»الــسنن«، والبيهقــي يف )٣٤٦٢( أخرجــه أبــو داود :صــحيح )١(

 )].١١ (»الصحيحة«[، )٢٤١٧ (»نيمسند الشامي«، والطرباين يف )٥/٢٣٧(، وأبو نعيم )٥٨٨٧(
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 وهذا هـو الـداء، ً»سلط اهللا عليكم ذال« -كراهية املوتبسبب حب الدنيا و: أي-
 .»حتى ترجعوا إىل دينكم« :وعالجه. وهذا هو املرض

ِ خيربنا يف حديث آخر عن حـال األمـة إذا مـا ركنـت إىل الـدنيا خورسولنا  ِ
ُيوشك األمم أن تداعى علـيكم، كـام «: خونسيت اآلخرة وعصت رهبا، فيقول  ُُ

ِتداعى األكلة إىل قصعت ُومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ٌ فقال قائل.»هاُ ٍ بل أنتم يومئذ «: ِ
َّكثري؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهللا من صدور عدوكم املهابـة مـنكم،  ِ ِ ٌ ُ ّ ٌ

َوليقذفن اهللاُ يف قلوبكم الوهن َ : ُومـا الـوهن؟ قـال! سـول اهللايـا ر:  فقال قائـل.»َّ
ِحب الدنيا وكراهية املوت« ُ ُّ«. 

 

 :وعالجـه .]املؤمنون[ ®¯ ° ±  ² ³ُاحلزبية البغيضة  الرشك و:ُوسببه
 .الرجوع إىل الدين
Ê É È Ç Æ   Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë: قال تعاىل

× Ö Õ Ô ]الروم[، قال تعاىلو:F E D C B A]١٠٣:آل عمـران[ 
 .الدين، هو اإلسالم: وحبل اهللا هو

Y X W V U T S R Q P O N M L K J : وقال تعـاىل

 ^ ] \ [Za ` _ ]٣:الشورى[. 
                                                       

، )١٠٨٥(، والطيالـيس )١/٢٣٩(، وأبـو نعـيم )٥/٢٧٨(، وأمحد )٤٢٩٧( أخرجه أبو داود :صحيح) ١(
 )].٩٥٨ (»الصحيحة«[
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 الرجـوع إىل :وعالجـه.  فساد العقيدة وانتشار فكر التكفـري يف األمـة:وسببه
ًدين وفهمه فهام صحيحاال ً. 

ًوتأملوا يف املثالني التـاليني كيـف عـالج حـذاق الـدعاة أناسـا مرضـوا بـداء  ُ
التكفري، وكيف أهنم أنقذوهم مـن اهلـالك حـني ردوهـم وأرشـدوهم إىل الفهـم 

 .السليم القويم الذي فهمه الصحابة
 عنـدما ا ملا خرج اخلوارج عىل أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب :املثال األول

ًفهموا اإلسالم فهام خاطئا   وردهـم إىل بذهب إليهم عبداهللا بن عباس -ً
ًفهم اإلسالم فهام صحيحا  . فرجع منهم ألفاني كام فهمه الصحابة -ً

 ويريـدون ،والذين خرجوا إىل احلج حيملون فكر اخلوارج يف عقوهلم: املثال الثاين
ينة وجلسوا يف جملس علم جلـابر جاج يف احلج، فمروا باملدُأن خيرجوا عىل احل

 فلام جلسوا وفهموا اإلسالم مـن خ يف مسجد رسول اهللا اابن عبداهللا 
ًهذا الصحايب فهام صحيحا رجعوا عن فكرهم مجيعا ً ً. 

ُفهــذه أمــراض أصــيبت األمــة هبــا، والعــالج مــن هــذه األمــراض هــو أن  ُ ٌ  
نها إال بالدعوة إىل اهللا تعاىل  وال يمكن لألمة أن ترجع إىل دي،ُترجع األمة إىل دينها

                                                       
 .ًسيأيت ذكر اخلرب الحقا) ١(
 ).١٩١( مسلم صحيحانظر اخلرب يف ) ٢(
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a ` _ ^ ] \[ Z Y X W VU   T S R Q P : ٍعىل بـصرية قـال تعـاىل

c b]يوسف[. 
 :ُوالدعوة إىل اهللا تقوم عىل أربعة أصول

 ).اإلسالم( موضوع الدعوة :األصل األول
 . إىل اهللا الداعي:األصل الثاين
 . املدعو إىل اهللا:األصل الثالث
 . أساليب ووسائل الدعوة إىل اهللا:األصل الرابع

 
 خ، فبلغ النبـي خ من عند ربه إىل حممد ×الذي جاء به جربيل  الدين

لذي ن بعدهم هذا الدين، هو اإلسالم، اَهذا الدين إىل الصحابة، وبلغ الصحابة م
جيب عىل األمة أن ترجع إليه وتبلغه، ال أن ترجع إىل اإلسالم كام فهمته اخلـوارج 

ال، بـل عليهـا أن ! أو الرافضة، وال إىل اإلسالم كام يفهمه احلزبيـون واحلركيـون
 .ًصافيا من غري كدر وال تغيري أو تبديلاحلق ترجع إىل اإلسالم 

ُاالستـسالم : مـه الواسـع، وهـوفعىل الـداعي إىل اهللا أن يفهـم اإلسـالم بمفهو
ُواخلضوع واالنقياد هللا رب العاملني لقوله تعاىل ُ :L K J I H ]١٩:آل عمران[ . 

ـــاىل ـــه تع ? @ L K J I H G F E D C  B A: ولقول

 .]آل عمران[
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 .ًن يفهم أن اإلسالم هبذا املفهوم هو دين األنبياء مجيعاوعىل الداعي إىل اهللا أ
 % & ' ) ( * +   ,  " # $: جاء باإلسالم، قال تعاىل×فهذا نوح * 
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Å Ä Ã Â Á   À ¿ ¾ ½ ¼ » º]البقرة[. 
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لدين عند اهللا هو اإلسالم الذي جاء به مجيع األنبيـاء والرسـل، وجعـل اهللا فا
ِلكل نبي رش ًعة ومنهاجا، قال تعاىلٍّ ً :n m l k j ]٤٨:املائدة[. 

ًوعىل الداعي إىل اهللا أن يفهـم اإلسـالم فهـام صـحيحا كـام جـاء يف حـديث  ً  
 . ×جربيل 

بيـنام نحـن : (حدثني أيب عمر بن اخلطاب قال:  قالب عمر عن عبداهللا بن
ِ ذات يوم، إذ طلع علينا رجـل شـديد بيـاض الثيـاب، خجلوس عند رسول اهللا  ُ ٌ

ٌشديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منـا أحـد، حتـى جلـس إىل  ُُ ُِ ُ ِ
! يـا حممـد: ل، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيـه عـىل فخذيـه، وقـاخالنبي 

 ،اإلسـالم أن تـشهد أن ال إلـه إال اهللا«: خأخربين عن اإلسالم؟ فقال رسـول اهللا 
ُ، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتـصوم رمـضان، وحتـج خًوأن حممدا رسول اهللا 

ُفعجبنا له، يسأله ويصدقه قال: قال. صدقت:  قال»ًالبيت، إن استطعت إليه سبيال ُ ُُ ِّ ُ :
أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، «: قال. فأخربين عن اإليامن

أن «: فأخربين عن اإلحـسان، قـال: قال. صدقت:  قال.»ّوتؤمن بالقدر خريه ورشه
ُتعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك مـا «: قال. أخربين عن الساعةف: قال. »ُ

ُأن تلـد األمـة «: قـال. فأخربين عن أماراهتـا: قال. »املسؤول عنها بأعلم من السائل َ
َتها، وأن ترى احلفاة العراة، العالَّرب ُ ِة، رعاء الشاء، يتطاولون يف البنيانُ َ ِ«. 

:  قلـت»أتدري من الـسائل؟! يا عمر«: ًثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يل: قال
ُهللا ورسوله أعلما ُ ُفإنه جربيل أتاكم يعلم«: قال. ُ ّ  .»كم دينكمُ

                                                       
 ).٨(أخرجه مسلم  :صحيح )١(



 

 ٤٠٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

  َ أن اإلسـالم -َوهو يدعو النـاس إىل اإلسـالم-َعىل الداعي إىل اهللا أن يعلم و
T S R :هو الدين الذي ارتضاه اهللا للبرشية إىل يوم القيامة قـال تعـاىل

U ]٣:املائدة[ . 
M L :  َعىل الداعي إىل اهللا أن يعلم أن املستقبل لإلسالم، قال تعاىلو

X W V U    T S   R Q P     O N ]5 6  : وقال تعاىل. ]األنبياء

> = <  ? :وقال تعاىل. ]غافر[ 7 8 9 : ; >     = < ? @

   N M L K J I H  G F E D C B A @
[    Z Y   X W VU T S R Q P O ]٥٥:النور[. 

فرأيت مشارقها « -ضم يل األرض: أي- »إن اهللا زوى يل األرض«: خوقال 
 .»ُومغارهبا، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي يل منها

، وال ُما بلغ الليل والنهـار« -هذا الدين: أي- »ليبلغن هذا األمر«: خوقال 
ٍيرتك اهللا بيت مدر وال وبر إال ً أدخله اهللا هذا الدين؛ بعز عزيز، أو بذل ذليـل، عـزا ُ

 .»ًيعز اهللا به اإلسالم، وذال يذل به الكفر
 أن من -وهو يدعو الناس إىل اإلسالم- إىل اهللا تعاىل أن يعلم عىل الداعيو

Y : أسلم سلمت له الدنيا واآلخرة، ومن كفر خرس الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

                                                       
 ).٢٨٨٩(مسلم  أخرجه :صحيح )١(
مـسند «، ويف )٢/٥٨ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٤/٤٧٧(، واحلاكم )٤/١٠٣( أخرجه أمحد :صحيح )٢(

ــشاميني ــاوي يف )٩٥١ (»ال ــار«، والطح ــشكل اآلث ــي يف )٦١٥٥ (»م ــسنن«، والبيهق ، )٩/١٨١ (»ال
 )].٣ (»الصحيحة«[



 

 ٤١٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

c b a ` _ ^ ] \ [ Z k j i h g f e d 

l ]ُّكل«: خ، وقال ]النحل ِأمتي ُ َّ َيدخلون ُ ُ ُ ْ َّاجلن َ َّإال َةَْ ْمن ِ َأبى َ ُقالوا »َ َرسول َيا :َ ُ ! اهللا َ
ْومن َيأبى ََ َقال ؟َْ ْمن«: َ ِأطاعني َ َ َ َدخل َ َ َجنةـْال َ َّ ْومن ،َ ِعصاين ََ َ ْفقد َ َ َأبى َ َ«. 

فإذا عرف املسلم أن اإلسالم هو دين اهللا، وأنـه الـدين احلـق، وأن املـستقبل 
 .لإلسالم، دعا الناس إىل هذا الدين بكل فخر واعتزاز وثبات

 .]فصلت[ Y X W   V  U T S R Q P O N M L:  تعاىلقال

خ 

فانظر أهيا الداعي إىل اهللا وتأمل كيف أن مدار الدعوة هو دين اإلسالم فقـط، 
 .وبمفهومه السليم

ِ أن أبا سفيان أخربه من فيه إىل فيه، قالبس  عن عبداهللا بن عبا-١ ِ ِ ِ ِْ ُانطلقـت : َ
ِيف املدة التي كانت بيني وبني رسول اهللا  ّ فبينا أنا بالـشام، إذ جـيء : ، قالخُ

َ إىل هرقل، يعني عظيم الرومخٍبكتاب من رسول اهللا  ِ. 
َوكان دحية الكلبي جـاء بـه، فدفعـ: قال َ ُُّ ُه إىل عظـيم بـرصى، فدفعـه عظـيم ِ َُ

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسـول «:  وفيه-:إىل أن قال-برصى إىل هرقل 
ٌاهللا إىل هرقل عظيم الروم، سالم عىل من اتبع اهلدى، أما بعد، فإين أدعوك بدعاية 

َ أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، وإن توليت فإن عليك إثـم :اإلسالم ِ ُ ِ َِ َ َ
                                                       

 ).٧٢٨٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٤١١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 @  ،?  > = < ; : J I H G F E D C B Aاألريسيني

ZY    X W V U T SR Q P O N  M L K]آل عمران[. 
ُبينا نحن يف املسجد، إذ خـرج إلينـا رسـول اهللا : ؛ أنه قالا عن أيب هريرة -٢

فقـام رسـول اهللا . ُ، فخرجنا معه، حتى جئناهم»َودانطلقوا إىل هي«:  فقالخ
ُأسلموا تسلموا! يا معرش هيود«: فقال.  فناداهمخ َُ ّقد بلغت يا أبـا :  فقالوا،»ِ

ُذلـك أريـد«: خفقال هلم رسـول اهللا ! القاسم أريـد أن تعرتفـوا أين : أي- »ُ
ُأسلموا تسلموا« -بلغت َ فقـال هلـم رسـول ! غت يا أبا القاسمّقد بل:  فقالوا.»ِ

ُذلك أريد«: خاهللا  اعلموا أنام األرض هللا ورسوله، « :فقال. فقال هلم الثالثة »ُ
َوأين أريد أن أجلي ِ ْ َ فمن وجد مـنكم باملـه شـيئا ف،ُكم من هذه األرضُ ً ِ َ َليَ ُه، ْعـِبْ

 .»وإال فاعلموا أن األرض هللا ورسوله
ٍ خيال قبل نجد، فجاءت برجـلخل اهللا بعث رسو: (ا يقول أبو هريرة -٣ َ ِ ً 

ٍ يقال له ثاممة بن أثال، سيد أهل الياممة، فربطـوه بـسارية مـن ،من بني حنيفة ِ ْ ُ ُ ُ
 »!ُمـاذا عنـدك؟ يـا ثاممـة«:  فقالخفخرج إليه رسول اهللا . سواري املسجد

ْ، إن تقتل تقتل ذا دم خري! عندي يا حممد: فقال ُْ ُ إن تقتل تقتل صـاحب : أي-َْ
لرياسـته : أي-دم، لدمه موقع يشتفى بقتلـه قاتلـه، ويـدرك قاتلـه بـه ثـأره، 

َ وإن تنعم تنعم عىل شاكر، وإن كنت تريد املال فسل تعـط منـه مـا -وفضيلته ُ ُ ُ ُْ َ ْ ِ ِ
ِ حتى كان بعد الغدخشئت، فرتكه رسول اهللا  َ. 

                                                       
 .الفالحني: األريسيني )١(
 .واللفظ له) ١٧٧٣(، ومسلم )٧(خاري أخرجه الب :صحيح )٢(
 .واللفظ له) ١٧٦٥(سلم ، وم)٦٩٤٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٤١٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ْما قلت لك، إن تنعم تنعم عىل شاكر، وإن تقتل :  قال»!ُا ثاممةَما عندك؟ ي«: فقال ِْ ُِ ُ
ُتقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت، فرتكه رسول اهللا  ُ  حتـى خَُ

ُماذا عندك؟ يا ثاممة«: كان من الغد، فقال ُعندي ما قلت لك، إن تـنعم تـنعم :  فقال»!ُ ُِ ُ
ٍعل شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم ُ َ، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئتٍ ُ ُ َ. 

َأطلقوا ثاممـة«: خفقال رسول اهللا   فـانطلق إىل نخـل قريـب مـن املـسجد، »َُ
ُ وأشـهد أن حممـدا عبـده ،أشهد أن ال إلـه إال اهللا: فاغتسل، ثم دخل املسجد فقال ْ ً

ّما كان عىل األرض وجـه أبغـض إيل مـن وجهـك، فقـ! واهللا! يا حممد. ُورسوله د َ
ّأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيل َّ ّما كان من دين أبغض إيل من دينـك، ! واهللا. ُ

ّفأصبح دينك أحب الدين كله إيل، واهللا ِ ّ ُ ّما كـان مـن بلـد أبغـض إيل مـن بلـدك، ! ّ ٍ
ّفأصبح بلدك أحب البالد كلها إيل ّ َّ ُوإن خيلك أخـذتني وأنـا أريـد العمـرة، فـامذا . ُ ُ ُ

ُترى؟ فبرشه رسول اهللا  َفلام قدم مكة قال له قائل.  وأمره أن يعتمر،خّ أصبوت؟ : ِ
 وال، ،خُولكنـي أسـلمت مـع رسـول اهللا . ال:  فقال-أخرجت من دينك: أي-

ٍال يأتيكم من الياممة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اهللا ! واهللا ِ ُِ َّ  .)خُ
 مـن ًإنك تأيت قومـا«:  قالخبعثني رسول اهللا :  قالا عن معاذ بن جبل -٤

ُأهل الكتاب، فادعهم إىل شهادة ُ ْ ُ وأين رسـول اهللا، فـإن هـم ، أن ال إلـه إال اهللاِ
ٍأطاعوا لذلك، فأعلمهم أن اهللا افـرتض علـيهم مخـس صـلوات يف كـل يـوم  ُ ِ ُ

ُوليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض  ِ ُعليهم صدقة تؤخذ مـن ٍ َ ُ ً
                                                       

 .واللفظ له) ١٧٦٤(مسلم ، و)٤٣٧٢(صحيح أخرجه البخاري  )١(



 

 ٤١٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ُّأغنيائهم فرتد يف فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك، فإيـاك وكـرائم أمـواهلم، واتـق  ُ
 .»ِدعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب

 ال أن يـدعو ، وتطبيق دينه،َ إىل اهللا أن يدعو الناس إىل توحيد اهللافعىل الداعي
ِّلـيس للمعلمـني أن : (سـالم ابـن تيميـةحلزب أو حركة أو طائفة، قال شـيخ اإل

ِّحيزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونـوا مثـل اإلخـوة 
 وليس ألحد منهم أن يأخذ عىل ، كام أمر اهللا عز وجل،املتعاونني عىل الرب والتقوى

ًأحد عهدا بموافقته عىل كل ما يريده، ومواالة من يواليه، ومعاداة من ي عاديـه، بـل ٍ
 .)من فعل هذا كان من املعتدين

                                                       
 .واللفظ له) ١٩(، ومسلم )٤٣٤٧(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
 .ة والدعاة للشيخ عبد العظيم بن بدويًنقال عن حمارضات يف الدعو) ١٦، ٢٨/١٥ (»جمموع الفتاوى« )٢(



 

 ٤١٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 
 

الداعي إىل اهللا هو الذي يقـوم بـدعوة النـاس إىل ديـن اهللا، وحتـى يـنجح يف 
 :ّدعوته ال بد أن يتصف بالصفات التالية

 

ُشـيئ، ولـذلك جـاءت األدلـة يف الكتـاب ُّاإلخالص هو رس النجاح يف كل 
o n m l k j i h : ُوالسنة تأمر باإلخالص هللا عـز وجـل، قـال تعـاىل

p ]٥:البينة[. 
:  وقـال تعـاىل. ]الزمـر[ ! "   # $ % & ' ) ( *: خوقال تعاىل لرسوله 

 ̧  ¶ µ ́  ³ ² ±° ̄  ® ¬ « ª © ̈  .]األنعام[£ ¤ ¥ ¦ § 
، فمن كانت هجرته إىل اهللا إنام األعامل بالنية، وإنام المرئ ما نوى«: خوقال 

ُهللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيـا يـصيبها، أو امـرأة ُورسوله، فهجرته إىل ا
 .»ُيتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه

  إىل قلـوبكمإن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكـن ينظـر«: خوقال 
 .»وأعاملكم

                                                       
 ).١٩٠٧(، ومسلم )٦٦٨٩( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٥٦٤(مسلم  أخرجه :صحيح )٢(



 

 ٤١٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ضيل بـن عيـاض ُ، قال الف]٢:امللك[ + , - . / 0 1  2: قال تعاىل
ُ أخلصه وأصوبه:هوأحسنه : (: ُ ُ ُما أخلـصه وأصـوبه؟ فقـال! يا أبا عيل: قالوا). ُ ُ ُ ُ :

ُإن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل، وإذا كان صواب( ً ًا ومل يكن خالصا مل ً ً
ُيقبل، حتى يكون خالصا وصوابا، واخلالص أن يكون هللا، والصواب أن يكون عـىل  ًُ ً

 .]الكهف[ é è  ç æ å  ä     ã âï î í  ì ë ê: السنة، قال تعاىل
ُاإلخالص هللا عز وجل يف الـدعوة إىل اهللا يكـسب ٍ قـوة إيـامن  إىل اهللا الـداعيُ

ًوثبات عىل احلق، وتضحية يف سبيل اهللا، ونشاطا يف الدعوة، فال خيـاف أحـدا إال  ً ً
ُاهللا، وال يرجو من الناس ثوابا، وال يريد بعمله ثناء وال فخرا وال رياء، وإنام يريـد  ً ًً ً

 .ٌاهللا والدار اآلخرة، فهو متوكل عىل اهللا وحده
" # $  % & ' ) ( * +   , - . : ×وح قال تعاىل عن نبيه ن

 A  @   ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
VU T S R Q PO N  M L    K JI H G F E D C B 

 .]يونس[
Þ Ý      Ü  Û Ú       Ù Ø × Ö Õ  :×وقال تعاىل عن نبيه هود 
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P   O N M L  K JI ]هود[. 

                                                       
 . البن القيم»مدارج السالكني«: انظر )١(



 

 ٤١٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

» ¬ ® ¯   ° ± µ ´ ³ ² ¶ : ×وقال تعاىل عن نبيه شعيب 
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Ô Ó Ò Ñ ]هود[. 
ُوهذه القوة يف الدعوة إىل اهللا بسبب اإلخـالص هللا، والتوكـل عليـه، وعـدم 

ًالتطلع إىل ما يف أيدي الناس، ولذلك ما بعث اهللا نبيا إىل قومه إال وقال هلـم ِ: Ø

ä ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú  Ù ]الشعراء[. 
ــوز  ــبيل اهللا، وإىل رصاط اهللا، وال جت ــون إال إىل اهللا، وإىل س ــدعوة ال تك ُفال ُ
ٍالدعوة إىل سبيل فالن أو طريق فالن، وال إىل مـذهب فـالن، وال إىل رأي فـالن ٍ ِ .

ٍوال جتوز الدعوة إىل حزب أو تنظيم أو مجاعة، وذلك ٍ ٍ ُ ُ: 
ِ ألن مرسل الرسل واألنبياء هو اهللا -أ ْ  . سبحانه وتعاىلُ

+ , -  . / :وقال تعـاىل. ]١:نـوح[ T S R Q P:قال تعاىل

 .]األحزاب[ 0 1 2 3 4    5 6   7 8 9
ٌفاملرسل لألنبياء هو اهللا سبحانه وتعـاىل، وليـست هنـاك جهـة يـص ُ ِ ُدر منهـا ُ

ُالتكليف بالدعوة غري اهللا سبحانه، وملا كان العلامء هم ورثـة األنبيـاء ُ ّ فـال بـد أن ،ِ ُ
تكون دعوهتم هي عني دعوة األنبياء والرسل، إهنا الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، 

 .إىل دين اهللا: أي
َ ألن املقصود املراد بالدعوة-ب  .هو اهللا سبحانه وتعاىل: َ



 

 ٤١٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

وقـال  .]احلـجQ^ ] \ [ Z YX W V UT S       R  ]: قال تعـاىل
 Y X W V U TS R Q PO N M L K J I H G:تعــــــاىل

 .]الرعـد[ J   I HVU T S R QP O N M L K :وقال تعـاىل .]القصص[
: وقـال تعـاىل .]١٠٨:يوسف[ Z Y X W VU   T S R Q P ]: وقال تعاىل

R Q P O N M L ]دعوة هـو اهللا، هـو رضـا اهللا، هـو فغاية ال. ]٣٣:فـصلت
 .الفوز باجلنة

ُ وألن السبيل الوحيد الذي يوصل إىل اهللا هو سبيل اهللا-ج َ. 
P : وقال تعاىل .]١٢٥:النحل[ z y x w v } |: قال تعاىل

[ Z Y X W VU   T S R Q ]١٠٨:يوسف[. 
َ اهللا، وإىل سـبيل اهللا، ولـذلك أمـر اهللا رسـوله  تكون مـن اهللا، وإىلَإن الدعوة

ً إمام الدعاة بالدعوة إىل اهللا تارة، وبالدعوة إىل سبيله تارة أخرى، وهذا خًحممدا  ً ِ ِ
ًهو منهج األنبياء مجيعا يف الدعوة إىل اهللا ُ. 

 ومن أخطر ما أرض بالدعوة إىل اهللا عىل مدار التاريخ اإلسالمي، هو ما شاهبا
ات إىل مذاهب وطوائف وأشـخاص، باسـم الـدعوة إىل اهللا تعـاىل، وإىل من الدعو

ًدينه، فكل دعوة ترفع شعارا خمالفا لشعار األخـرى، وتـستحدث طرقـا وأسـاليب  ً ً
ًومصطلحات ومناهج توايل عليها وتعادي، مما فرق األمة أحزابـا ومزقهـا طرائـق، 

 إذا كـان -ألصـلحتـى وإن كانـت رشعيـة أو سـائغة يف ا-ومعلوم أن املسميات 
ًحيصل بسببها والء وبراء لغري احلق، وتكون سـببا يف التفريـق بـني املـؤمنني، فإهنـا 

                                                       
 .خالطها: شاهبا )١(
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غزونا :  قالبوالدليل عىل ذلك، ما رواه جابر بن عبداهللا . حمرمة من هذا الباب
 وقد ثاب معه ناس من املهاجرين، حتى كثروا، وكان من املهـاجرين خمع النبي 

ًريا، فغضب األنصاري غضبا شديدا، حتى تداعوا؛ وقال َّرجل لعاب، فكسع أنصا ً ً
:  فقـالخلمهاجرين، فخرج النبـي َيا ل: ألنصار، وقال املهاجريَيا ل: األنصاري

ُ فـأخرب بكـسعة املهـاجري »مـا شـأهنم؟«:  ثـم قـال»؟ما بال دعوى أهل اجلاهلية«
 .»دعوها فإهنا خبيثة«: خفقال النبي : لألنصاري، قال
 

ٌالصدق يف الدعوة إىل اهللا سبب لنجاح الداعي إىل اهللا ُ. 
: وقال تعاىل .]الزمر[ 3 4 5 6 87 9 : ; >: قال تعاىل

M L K J I H   G  ]وقال تعاىل .]حممـد: Ø × Ö ÕÔ Ó Ò  Ñ Ð
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J I H G F E D C ]التوبة[. 
، وإن الـرب هيـدي إىل  فإن الصدق هيدي إىل الربعليكم بالصدق،«: خوقال 

ًكتب عند اهللا صديقاُ ويتحرى الصدق حتى ي،ُاجلنة، وما يزال الرجل يصدق ِّ ِ«. 
 :ومن األمثلة عىل الصدق يف الدعوة إىل اهللا

                                                       
 ).٢٥٨٤(، ومسلم )٣٥١٨(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
 ).٢٦٠٧(مسلم  أخرجه :صحيح )٢(
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ٌكـان ملـك فـيمن كـان قـبلكم، «:  قالخ أن رسول اهللا اعن صهيب 
َوكان له ساحر، فلام كرب قـال للملـك ًإين قـد كـربت فابعـث إيل غالمـا أعلمـه : ٌ ّ ُ

ُالسحر، فبعث إليه غالما يعلمه، فكـان يف طريقـه إذا سـلك راهـب، فقعـد إليـه  ُ ً ُ
ّوسمع كالمه، فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهـب وقعـد إليـه، فـإذا أتـى  ُ ُ

 حبـسني :إذا خشيت الساحر فقـل: ُالساحر رضبه، فشكا ذلك إىل الراهب، فقال
 .حبسني الساحر: أهيل، وإذا خشيت أهلك فقل

ٍفبينام هو كذلك إذ أتى عىل دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال : اليوم أعلـم: ٍ
ًالساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال ُ ِإن كان أمر الراهـب ! اللهم: ُ ُ

هـا فقتلهـا َّأحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حتى يميض الناس، فرما
 . ومىض الناس
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ُأنت اليوم، أفضل منـي، قـد ! ُأي بني: فقال له الراهب. ُفأتى الراهب فأخربه َ
َّبلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتىل، فإن ابتليت فال تدل ُ ُ، وكان الغـالم يـربئ َّ عيلُ

األكمه واألبرص، ويداوي الناس من سائر األدواء، فسمع جليس للملك كان قد 
َعمي، فأت ِ إين ال : ما ههنا لك أمجع، إن أنـت شـفيتني، فقـال: ٍاه هبدايا كثرية، فقالَ

ُ إنام يشفي اهللا، فإن أنت آمنت بـاهللا دعـوت اهللا فـشفاك، فـآمن بـاهللا ،ًأشفي أحدا
 . َفشفاه اهللا، فأتى امللك فجلس إليه كام كان جيلس

ٌّأولك رب غري: قال. ريب: َمن رد عليك برصك؟ قال: فقال له امللك : ي؟ قـالَ
ُريب وربك اهللا، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عىل الغالم، فجيء بالغالم، فقال له  ُ ُُ

! ِقد بلغ من سحرك ما تـربئ األكمـه واألبـرص وتفعـل وتفعـل! ُأي بني: امللك
 .ًإين ال أشفي أحدا، إنام يشفي اهللا: فقال

ّفأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل عىل الراهب؛ فجيء بالراهب فقيل  ارجـع : لهُ
ُعن دينك، فأبى، فدعا باملئشار فوضع املئشار يف مفرق رأسه، فشقه به حتـى وقـع  َ ُِ

ارجع عن دينك فـأبى، فوضـع املئـشار يف : شقاه، ثم جيء بجليس امللك فقيل له
ارجع عن دينك، : مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغالم فقيل له

 .ٍفأبى، فدفعه إىل نفر من أصحابه
ُاذهبوا به إىل جبل كذا وكذا، فاصعدوا به اجلبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن : فقال ُ

اكفنيهم ! اللهم: رجع عن دينه، وإال فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به اجلبل، فقال
مـا : بام شئت، فرجف هبم اجلبل فسقطوا، وجاء يميش إىل امللك، فقـال لـه امللـك

 فعل أصحابك؟
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ُاذهبـوا بـه فـامحلوه يف : فعه إىل نفر من أصـحابه، فقـالكفانيهم اهللا، فد: قال
ٍقرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه، فذهبوا به ُ ُ . 

َاكفينهم بم شئت، فانكفأت هبم السفينة فغرقوا، وجـاء يمـيش ! اللهم: فقال ِ
 .كفانيهم اهللا: ما فعل أصحابك؟ فقال: إىل امللك، فقال له امللك

ُإنك لست بقاتيل حتى تفعل ما آمرك به، قال: للملكفقال  ُ : ومـا هـو؟ قـال: َ
ِجتمع الناس يف صعيد واحد، وتصلبني عىل جذع، ثم خذ سـهام مـن كنـانتي، ثـم  ٍ ًٍ ُ

بـسم اهللا، رب الغـالم، ثـم ارمنـي، فإنـك إذا : ضع السهم يف كبد القوس، ثم قل
ُفعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس يف صعيد واحد، وصـلبه ٍَ ٍ عـىل جـذع، ثـم أخـذ ٍ

ِّبسم اهللا، رب الغالم، ثم : ًسهام من كنانته، ثم وضع السهم يف كبد القوس، ثم قال
ِع السهم يف صدغه، فوضع يده يف صدغه يف موضع السهم، فامت، فقـال َقرماه فو ِ ِ ُِ ُ ُْ
ُآمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، فأيت امللك فقيـل لـه: ُالناس ِ ُ :

َنزل بك حذرك، قد آمن الناس! ُأرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهللا ُ . 
َّفأمر باألخدود بـأفواه الـسكك فخـدت ُ   مـن:  وأرضم فيهـا النـريان، وقـال،ِ

ُقحموه فيهــا، أو قيــل لــهَمل يرجــع عــن دينــه فــأ ِ   اقــتحم، ففعلــوا حتــى جــاءت : ْ
ٌّامرأة ومعها صبي هلا، فتقاعست أن تقع فيها، فقال هلـا الغـالم ْ يـا أمـه:ٌ  اصـربي !َّ

 .»فإنك عىل احلق

                                                       
 ).٣٠٠٥(مسلم رجه  أخ:صحيح )١(
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َالدعوة إىل اهللا تعاىل عىل منهاج النبوة ال بد أن تقـوم عـىل العلـم، قـال تعـاىل  ّ
b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W VU   T S R Q P : خلرســوله 

c ]يوسف[وقال تعاىل ، : Ü       ã â á à ß   Þ   Ý ]حممد[. 
ُم العلم عىل العمل، والواقـع أن تقـديم العلـم َّكيف أن اهللا سبحانه وتعاىل قد

ُعىل أي عمل رضوري للعامل حتى يعلم ما يريد َ َ فيقصده ويعمل للوصول إليهٍ ُ . 
ًوإذا كان تقديم العلم عىل أي عمل رضوريا، فإنـه أشـد رضورة ُ ً  للـداعي إىل ٍ

ُاهللا، ألن ما يقوم به من الدين والدعوة إليه منـسوب إىل رب العـاملني، فيجـب أن 
ُيكون الداعي عىل بصرية وعلم بام يدعو إليه، وبرشعية ما يقوله ويفعله أو يرتكه، 

 ووقع يف اخلبط واخللـط ،ً كان جاهال بام يريده،ُ فقد العلم املطلوب والالزم لهفإذا
ُوالقول عىل اهللا ورسوله بغري علم، فيكون رضره أكثر من نفعه، وإفساده أكثر من 
 ،ُإصالحه، وقد يأمر باملنكر وينهى عن املعروف جلهله بـام أحلـه الـرشع وأوجبـه

 .ّوبام منعه وحرمه
البدء بـتعلم رشع اهللا، ومعرفـة احلـالل : ٍداع إىل اهللا تعاىلفيجب إذن عىل كل 

ُواحلرام، وبام جيوز وما ال جيوز، وبام يسوغ فيه االجتهاد وما ال يسوغ، وما حيتمـل 
ُّوجهني أو أكثر وما ال حيتمل، وعليه أن يعلم أن العلم ما قام عليه الدليل الرشعي 

 .رشع األخرى أو من أدلة الخ من كتاب اهللا أو سنة رسوله
وعىل املسلم أن يستزيد مـن هـذا العلـم الـرشعي النـافع؛ ليعـرف موضـوع 

 .ٍدعوته، وليكون فيها عىل بصرية وبينة فال يأمر إال بحق وال ينهى إال عن باطل
                                                       

 ).٣٢٦ص (»أصول الدعوة«كتاب : انظر )١(
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غري علم وهـذا ًالداعي إىل اهللا إذا دعا الناس بدون علم قال عىل اهللا أمورا بإن 
 .حرام

c  b a ` _ ^ ]     \ [ Z Y X W  V U T S R  Q P : قال تعاىل
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اجلاهل إذا دعا وأفتى بغري علم وقع يف احلرام، وربام قتـل نفـسه وقتـل غـريه 
 .ّودمر جمتمعه

 .ٌوهذا مثال ملن قتل نفسه بسبب اجلهل فتأملوا* 
كـان فـيمن كـان قـبلكم «:  قـالخ أن نبي اهللا اعيد اخلدري عن أيب س

ًرجل قتل تسعة وتسعني نفسا ّ، فسأل عن أعلم أهل األرض، فـدل عـىل راهـب، ً ُ ِ
ًإنه قتل تسعة وتسعني نفسا، فهل له من توبة؟ فقال:  فقال،ُفأتاه ّال، فقتله فكمـل : ً

ٍه مائة، ثم سأل عن أعلم أهل األرض، فدل عل رجل عاملٍ، فقالب ّ ُإنـه قتـل مائـة : ُ
ومن حيول بينه وبـني التوبـة؟ انطلـق إىل أرض . نعم: نفس فهل له من توبة؟ فقال

ًكذا وكذا، فإن هبا أناسا يعبدون اهللا تعاىل فاعبـد اهللا تعـاىل معهـم، وال ترجـع إىل  ُ
ٍأرضك فإهنا أرض سوء، فانطلق  حتى إذا نصف الطريق أتاه املوت، فاختـصمت ُ
 .فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب
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ًجاء تائبا، مقبال بقلبه إىل اهللا، وقالت مالئكة العـذاب: فقالت مالئكة الرمحة ً :
َإنه مل يعمل خريا قط، فأتاهم مل  -ًحكـام: أي-، »ّك يف صورة آدمي، فجعلوه بينهمً

ِقيسوا ما بني األرضني« :فقال ْ  فوجدوه أدنى هفقاسو.  فإىل أيتهام كان أدنى، فهو لهَ
 .»إىل األرض التي أراد، فقبضته مالئكة الرمحة

 :مثال آخر* 
ً، فأخذ سكينا فحز هبا يـده، كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع«: خيقول 

 .»درين عبدي بنفسه، قد حرمت عليه اجلنةبا: فام رقأ الدم حتى مات، قال اهللا تعاىل
 .ٌمثال ملن أفتى بغري علم فتسبب يف قتل غريه* 

ٌخرجنا يف سـفر، فأصـاب رجـال منـا حجـر فـشجه:  قالاعن جابر   يف ً
: قـالواهل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ ف: رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال

 خفلام قدمنا عىل النبي . ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء، فاغتسل فامت
ِّ، فـإنام شـفاء العـيقتلوه قتلهم اهللا، أال سألوا إذ مل يعلموا«: ُأخرب بذلك، فقال ِ« -

 .»السؤال، إنام كان يكفيه أن يتيمم« -اجلهل: أي
َأما من أفتى ودعا بغري علم فتسبب يف إضـالل النـاس وتـدمري املجتمـع فهـذا * 

، ولكـن ًإن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مـن العبـاد«: خٌظاهر يف قوله 
                                                       

 .، واللفظ له)٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .)١١٣(، ومسلم )٣٤٦٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 »الــسنن«، والبيهقــي يف )١/٣٣٠(، وأمحــد )٥٧٢(، وابــن ماجــه )٣٣٦( أخرجــه أبــو داود :حــسن )٣(

 )].٣٢٥ (»صحيح أيب داود«[، )٧١٩(ني ، والدارقط)١/٢٢٨(



 

 ٤٢٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ًيقبض العلم بقبض العلامء، حتى إذا مل يبق عاملا، اختذ ا ًسـا جهـاال، وُلناس رؤُ ّ ُ ً
 .»ٍفسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا

ًوه انتزاعامهُإن اهللا ال ينزع العلم بعد أن أعطا«: خوقال  ، ولكن ينتزعه منهم ُ
ٌمع قبض العلامء بعلمهم، فيبقى ناس جهال ّ ْ، يستفتوُ َ َ ّن فيفتـون بـرأهيم، فيـضلون ُ ِ ُ َُ َ

ِويضلون َ«. 
 

ُّملا كان اجلهل سبب لكل رش جاءت األدلـة يف الكتـاب والـسنة تـأمر وحتـث  ُُ ٌ ُ
ُوترغب يف العلم الرشعي ِّ َ ُ. 

: وقـال تعـاىل .]١١:املجادلـة[ â  á à ß Þ Ý Ü Û Ú: قال تعاىل
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ]وقال تعـاىل .]٩:الزمـر :µ ´ ³ ² ± ° ¯ 

 .]طه[ 0 1 2 3 4: وقال تعاىل لرسوله .]٢٨:فاطر[
ِّواستشهد اهللا تعاىل بأهل العلم عىل أجل مشهود به  َ وهـو توحيـد اهللا، وقـرن َ

شهادهتم بشهادته سبحانه وشهادة املالئكة، وهذه تزكية هلم وتعديل وتوثيق، ألن 
 .اهللا تعاىل ال يستشهد بمجروح

F E D  C B A @? > = < ; :   9 8 7   6 5 4 : قال تعاىل

G ]آل عمران[. 
                                                       

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠( أخرجه البخار ي :صحيح )١(
 .)٧٣٠٧( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٤٢٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ًومن سلك طريقا يلتمس فيه علام، سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة«: خوقال  * ، وما ًً
ٌاجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا، يتلـون كتـاب اهللا، ويتدارسـونه بيـنهم، إال 

ُنزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، ُ ُ وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن ْ ُ ُ ُ
ُعنده، ومن بطأ به عمله، مل يرسع به نسبه ُ ْ ُُ ُ َّ«. 

ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهللا لـه طريقـا إىل اجلنـة«: خوقال  * ًً ، وإن ُ
ُا لطالب العلم رضا بام يصنع، وإن العامل ليستغفر له مـن ُاملالئكة لتضع أجنحته َ ِ

ُيف السموات ومن يف األرض، حتى احليتان يف املاء، وفـضل العـامل عـىل العابـد  ُ
إن األنبيـاء مل وكفضل القمر عىل سائر الكواكب، وإن العلـامء ورثـة األنبيـاء، 

ًيورثوا دينارا وال درمها، إنام ورثوا العلم، فمن أخذه ً ِّ  .»ٍ وافرٍّ أخذ بحظُ
 وهـو يف املـسجد خأتيت النبي :  قالاُوعن صفوان بن عسال املرادي 

ُمتكئ عىل برد له أمحر، فقلت له ٍ ُ : فقـال. ُإين جئـت أطلـب العلـم! يا رسـول اهللا: ُ
ُّمرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم حتفه « ُ ّ ُ ثم يركـب بأجنحتها] وتظله [ُاملالئكةً

ُبعضهم بعضا حتى يبلغوا السامء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب ً«. 
ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدي«: خوقال   .»نُ

                                                       
 ).٢٦٩٩( أخرجه مسلم :صحيح )١(
، )٨٨(، وابـن حبـان )٢٢٣(، وابن ماجه )٢٦٨٢(، والرتمذي )٣٦٤١( أخرجه أبو داود :حسن لغريه )٢(

 )].٧٠ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٦٩٧ (»الشعب«والبيهقي يف 
، وابـن )٤٥، ٨/٤٤ (»األحاديث املختـارة«، والضياء يف )٨/٥٤ (»الكبري« أخرجه الطرباين يف :حسن )٣(

 )].٧١ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[ ، )٨/٤٢ (»الكامل«عدي يف 
 ).١٠٣٧(، ومسلم )٧١(البخاري  أخرجه :صحيح )٤(



 

 ٤٢٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ٌالدنيا ملعونة، ملعـون مـا فيهـا؛ إال ذكـر اهللا و«: خوقال  ً، وعاملـا مـا واالهٌ
 .»ًومتعلام

ًال حسد إال يف اثنتني؛ رجل آتاه اهللا ماال، فـسلطه«: خوقال   عـىل هلكتـه يف ٌ
ُيقيض هبا ويعلمهااحلق، ورجل آتاه اهللا حكمة، فهو  ُِّ«. 

ُفضل العلم خري من فضل العبادة، وخري دينكم الورع«: خوقال  ٌ ُ«. 
يـا أهـل : ّأنه مر بسوق املدينـة فوقـف عليهـا، فقـال: (اوعن أيب هريرة 

ُذاك مـرياث رسـول اهللا : وما ذاك يا أبا هريـرة؟ قـال: قالوا! َما أعجزكم! السوق
َ يقسم، وأنتم هاهنا؛ أال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟خ ُ 

ًيف املسجد، فخرجوا رساعـا، ووقـف أبـو هريـرة هلـم : وأين هو؟ قال: قالوا
قد أتينا املسجد فدخلنا فيه، ! ريرةيا أبا ه: ما لكم؟ فقالوا: حتى رجعوا، فقال هلم
ُفلم نر فيه شيئا يقسم ً بىل؛ : ًوما رأيتم يف املسجد أحدا؟ قالوا: فقال هلم أبو هريرة! َ

َرأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون احلالل واحلرام، فقال  ً ً ً
 .)خُفذاك مرياث حممد ! وحيكم: هلم أبو هريرة

                                                       
صحيح «[، )٤٠٧٢ (»األوسط«، والطرباين يف )٤١١٢(، وابن ماجه )٢٣٢٢( أخرجه الرتمذي :حسن )١(

 .)]٧٤ (»الرتغيب والرتهيب
 ).٨١٦(، ومسلم )١٤٠٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 »البحـر الزخـار«، والبزار )١/١٧١(، واحلاكم )٣٩٦٠ (»األوسط« أخرجه الطرباين يف :صحيح لغريه )٣(

 )].٦٨ (»غيب والرتهيبصحيح الرت«[، )٢/٢٤١(، وأبو نعيم )٢٩٦٩(
 )].٨٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٤٢٩ (»األوسط« أخرجه الطرباين يف :حسن موقوف )٤(



 

 ٤٢٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 
ٌفالعلم الرشعي هو علم الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، وهو سبب للسعادة  ِ َ ِ ُ ُ
ٌيف الدنيا واآلخرة، كام أن اجلهل سبب لشقاء العبـد يف الـدنيا واآلخـرة، وملـا كـان  َ

ِمنهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا هو االهتامم بالتوحيد فيجب عىل الـدعاة أن  ُ يبـدأوا ُ
ٌدعوهتم بالتوحيد والتحذير من الرشك، وفيام ييل إشارة إىل أهم ما جيب عىل الـدعاة 

 .دعوة الناس إليه وتعريفهم وتعليمهم إياه مما يتعلق بتوحيد اهللا عز وجل
 

 :ُالتوحيد ثالثة أقسام
 .والتدبري وهو إفراد اهللا عز وجل باخللق، وامللك، :ُ توحيد الربوبية-١
 . وهو إفراد اهللا عز وجل بالعبادة: توحيد األلوهية-٢
 وهو إفـراد اهللا عـز وجـل بـام لـه مـن األسـامء :ُ توحيد األسامء والصفات-٣

 :والصفات وهذا يتضمن شيئني
ْ اإلثبات، وذلك بأن نثبت هللا عز وجل مجيـع أسـامئه وصـفاته التـي :األول

 .خأثبتها لنفسه يف كتابه وسنة نبيه 
ً نفي املامثلة، وذلك بأن ال نجعـل هللا مثـيال يف أسـامئه وصـفاته قـال :لثاينا

 .]الشورى[ 1 2   43 5   6 7 8: تعاىل
! " # $ % : وقد اجتمعت هذه األقـسام الثالثـة يف قولـه تعـاىل

 .]مريم[ & ' )( * + ,  - .



 

 ٤٣٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 

 :ٍعىل الدعاة إىل اهللا عىل بصرية أن حيذروا الناس من الرشك وذلك
6 7 8 9 : ; > = < ?@ :  ألن الرشك ظلم عظيم، قـال تعـاىل-١

E D C  B A  ]لقامن[. 
 � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ : ، قال تعاىل ألن الرشك حيبط األعامل-٢

¯ ® ¬ « ª © ]وقــال تعــاىل .]الزمــر : { z     y x w v

 .]األنعام[ | { ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     § ¨
O N M L K  J : لود يف نار جهنم، قال تعـاىل ألن الرشك سبب للخ-٣

Z Y X W V UT S R Q P ]املائدة[. 
v u t s r :  ألن الرشك يمنع مغفرة الذنوب يـوم القيامـة، قـال تعـاىل-٤

¨ §    ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y  x w ]النساء[. 
إنـك لـو أتيتنـي بقـراب األرض ! يا ابـن آدم«: وقال تعاىل يف احلديث القديس

 .»ً، ثم لقيتني ال ترشك يب شيئا؛ ألتيتك بقراهبا مغفرةخطايا
سـألت النبـي : اوب، يقـول ابـن مـسعود  ألن الرشك من أعظم الذن-٥

 .»ًأن جتعل هللا ندا وهو خلقك«: ؟ قالأي الذنب أعظم عند اهللا: خ

                                                       
، والـدارمي )٥/١٧٢(، وأمحـد )٤٣٠٥ (»األوسـط«، والطرباين يف )٣٥٤٠(الرتمذي  أخرجه :حسن )١(

 )].١٢٧ (»الصحيحة«[، )٢/٢٦٢(، وأبو نعيم )٢٧٩٠(
 ).٨٦(، ومسلم )٤٤٧٧(ي البخار أخرجه :صحيح )٢(



 

 ٤٣١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

أال أنبـئكم بـأكرب «: ً ألصحابه يومـاخ ألن الرشك من أكرب الكبائر، قال -٦
 .»اإلرشاك باهللا«: بىل يا رسول اهللا، قال: قلنا .»؟الكبائر

ً ألن الرشك يفرق األمة شيعا وأحزابا، قال تعاىل-٧ ً : É È Ç Æ

× Ö Õ Ô Ó  Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê ]الروم[. 
 ~ {  z } |:  ألن الرشك جيعل صـاحبه مـن رش النـاس، قـال تعـاىل-٨

£ ¢ ¡ �     ¬ « ª © ¨ §¦ ¥    ¤ ]البينة[. 
 

ًعىل الداعي إىل اهللا أن يكون عىل علم بموضوع الدعوة وهو اإلسـالم عامـة،  ٍ
 .والشهادتان خاصة

ُ، ال يدخل العبـد يف اإلسـالم ُالشهادتان مها الركن األعظم يف أركان اإلسالم
 .ُإال هبام، وال خيرج منه إال بنقضهام

 Ü Ý Þ ß à á : ومهــا العــروة الــوثقى التــي قــال اهللا فيهــا

â ã ä å æ ç ]٢٥٦:البقرة[. 
 .]مريم[ z y x    w v u t }    | {: ومها العهد الذي قال اهللا فيه

= < ? @ D C B A :ومها القول الثابت الذي قـال اهللا فيـه

G F E ]٢٧:إبراهيم[. 
                                                       

 ).٨٧(، ومسلم )٥٩٧٦(البخاري  أخرجه :صحيح )١(



 

 ٤٣٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 x w v u t s r :ومها كلمة التقوى التي قـال اهللا عنهـا
 .]٢٦:الفتح[

Ì Ë    Ê É È Ç   Æ Å Ä : ومها الكلمة الطيبة التي قال اهللا تعاىل

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í& % $# " ! ]٢٥-٢٤:إبراهيم[. 
الـشامل، ُوهبام تتعلق الشقاوة والسعادة، وهبام تؤخذ كتب األعامل باليمني أو ب

وهبام يثقل أو خيف امليزان، وهبام تتعلق النجاة من النار والفوز باجلنة، فمن أتى هبام 
ُدخل اجلنة، ونجا من النار، ومن مل يأت هبام فاتته اجلنة، وحكـم عليـه بـاخللود يف 

 .دار البوار
ٍّمن لقي اهللا هبام دخل اجلنة عاجال أو آجال، عاجال إن مـات تائبـا غـري مـرص  ُ ً ً ً ً
ٌّعىل معصية، وآجال إن مات غري تائب وهـو مـرص عـىل املعـصية، ومل يـشأ اهللا أن  ً
يغفر له، فهذا يعذب يف النار بذنوبه، ثم خيرجه اهللا منها برمحته وشفاعة الـشافعني 
من أهل طاعته، حتى ال يستوي أهل التوحيد وأهـل الـرشك يف اخللـود يف النـار، 

م فإهنم ال خيلدون فيها، وأما املرشكون فهم فأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوهب
 .]املائدة[  ! " # $ % & ' )  (* + , - .فيها خالدون، 

 

، ومـن خهي كلمة التوحيد التي من أجلها قاتـل الرسـول ) ال إله إال اهللا(
ُأمـرت أن أقاتـل النـاس «: خشهد الصحابة رضوان اهللا عليهم، قال ُأجلها است

، وإين رسول اهللا، فإذا قالوها عصموا منـي دمـاءهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا
 .»واهلم إال بحقها، وحساهبم عىل اهللاوأم

                                                       
، وابن ماجه )٢٦٠٦(، والرتمذي )٢٦٤٠(، وأبو داود )٢١(، ومسلم )٢٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 )].١٣٧٠ (»صحيح اجلامع«[، )٣٠٩٥(، والنسائي )٣٩٢٧(



 

 ٤٣٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ًهي كلمة التوحيد التي من قاهلا وشـهد أن حممـدا رسـول اهللا ) ال إله إال اهللا(
َدخل يف اإلسالم وأصبح من املسلمني وحرم ماله ودمه، قال  ُ من قال ال إله «: خَ

 .»؛ حرم ماله ودمه وحسابه عىل اهللاُإال اهللا، وكفر بام يعبد من دون اهللا
اإليـامن بـضع وسـبعون، أو «: خأعىل شعب اإليـامن، قـال ) ال إله إال اهللا(

، فأفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، بضع وستون شعبة
 .»ُاء شعبة من اإليامنواحلي
 من قاهلا وهو يف فراش املوت ثم صـعدت ،هي كلمة التوحيد) ال إله إال اهللا(

  مــن كــان آخــر كالمــه ال إلــه إال اهللا «: خروحــه إىل بارئهــا دخــل اجلنــة، قــال 
 .»دخل اجلنة

تي متنع صاحبها من اخللود يف النار، قـال هي كلمة التوحيد ال) ال إله إال اهللا(
 .»ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا: ّإن اهللا حرم عىل النار من قال«: خ

كان أخرجوا من النار من «: ويف حديث الشفاعة يقول ربنا جل وعال ملالئكته
 .» من خردل من إيامنيف قلبه مثقال حبة

                                                       
 .)٢٣( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 .واللفظ له) ٣٥(، ومسلم )٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 »الكبـري«، والطـرباين يف )١/٥٠٣(، واحلـاكم )٥/٢٣٣(، وأمحـد )٣١١٦( أخرجه أبو داود :صحيح )٣(

 )].٦٤٧٩ (»صحيح اجلامع«[، )٩٤ (»الشعب«، والبيهقي يف )٢٠/١١٢(
 ).٣٣(مسلم ، و)٥٤٠١( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
 .)١٨٤(، ومسلم )٢٢( أخرجه البخاري :صحيح )٥(



 

 ٤٣٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 

 وعلـم بمقتـضاها انتفـع هبـا يف الـدنيا ،هلا رشوط من جاء هبا) ال إله إال اهللا(
فعليـه أن يعلـم واآلخرة، وأصبح من أهلها، فمن كان يريد النجاة من عذاب اهللا 

 ).ال إله إال اهللا(هذه الرشوط ويعمل بمقتضاها ليكون من أهل 
 

، )ال إلـه إال اهللا(أن يعلم معناها، والكل يقول ) ال إله إال اهللا: (عىل من يقول
   ã â á à ß   Þ   Ý Ü  : ولكــن الكثــري ال يفهــم معناهــا قــال اهللا تعــاىل

ë ê é è ç æå ä ]حممد[. 
 .»من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة«: خوقال 

ٌنفـي وإثبـات، ) ال إلـه إال اهللا(اعلم يـا عبـد اهللا أن  ) إال اهللا( نفـي، )ال إلـه(ٌّ
 وتثبتهـا هللا وحـده؛ ألن اهللا هـو ،ٌإثبات، فعليك أن تنفي األلوهية عن كـل اآلهلـة

 .احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل
اجلهل بال إله إال اهللا أوقع الكثري من الناس يف الرشك عىل رؤوسـهم، وهـم إن 

 اهللا مـن  بعـد أن نجـاهم×حيسبون أهنم حيسنون صنعا، فها هـم قـوم موسـى 
 فمروا عىل مجاعة يعكفون عىل أصنام هلـم ،عدوهم عربوا البحر إىل الشاطئ اآلخر

. / 0   1 2      3 54 6 7  8 9 : ; > =   < ? : ويرشكون باهللا فقالوا

O N M L K  J I H G F E D           C B A @ ]األعراف[. 
                                                       

 ).٢٦(مسلم  أخرجه :صحيح )١(



 

 ٤٣٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

، والذي )ال إله إال اهللا(ويدعو غري اهللا جاهل بـ ) ال إله إال اهللا: (فالذي يقول
، )ال إله إال اهللا(ويطوف بقبور الصحابة والتابعني جاهل بـ ) ال إله إال اهللا: (يقول

 .فيجب عىل قائلها أن يعلم معناها
 

ًأن يكون مستيقنا هبا قلبه، فاهللا عز وجل وصف ) ال إله إال اهللا(عىل قائل : أي
|  : يف كتابه عباده املؤمنني الصادقني بأهنم مل يرتـابوا أي مل يـشكوا، قـال تعـاىل

 ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 .]احلجرات[ ° ±

ُ، غـري ٌ هبام عبدأشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، ال يلقى اهللاَ«: خوقال 
 .»شاك فيهام، إال دخل اجلنة

 هد أن ال إلـه إال اهللامن لقيـت وراء هـذا احلـائط يـش«:  أليب هريرةخوقال 
 .»ًمستيقنا هبا قلبه فبرشه باجلنة

q : فقـال تعـاىل) ال إلـه إال اهللا(ووصف ربنا املنافقني بأهنم يشكون يف 

wv u t s r ]شــكهم شــكت قلــوهبم فهــم يف:  أي]التوبــة 
ً ولذلك ترى املنافق مذبذبا بني ذلك ال إىل هـؤالء وال إىل هـؤالء، قـال ،يرتددون

 .]النساء[\ [ ^ _ `   m l k j i h g f ed c b a: تعاىل
                                                       

 ).٢٧( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 .)٣١( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ٤٣٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 

  أن يقبـل مـا جـاءت بـه، فـاهللا عـز وجـل وصـف ) ال إلـه إال اهللا(عىل قائل 
ــأهنم يقولــون  ســمعنا وأطعنــا، إذا أمــرهم اهللا ) ال إلــه إال اهللا(عبــاده املــؤمنني ب

ــاىل ــال تع ــوله، ق ¶ ¸       ÆÅ Ä  Ã Â Á   À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹ : ورس

Ê É È Ç ]النور[. 
 قـال ،يـستكربون) ال إلـه إال اهللا: (قولوا: ووصف املكذبني أهنم إذا قيل هلم

 .]الصافات[ l k j i h g f e d   c b: تعاىل
 

¬ ® : أن يستسلم هلا وملا جاءت به؛ قال تعاىل) ال إله إال اهللا( عىل قائل :أي

» º ¹ ̧  ¶     µ ́  .ارجعوا إىل ربكم: أي. ]الزمر[ ̄ ° ± ² ³ 
g f e dc b a ` _ ^ ] \ [  Z Y : وقــال تعــاىل

ih ]ينقاد إىل اهللا وهو موحد، فإن فعل ذلك فقـد استمـسك بــ : أي. ]لقامن
 ).ال إله إال اهللا(

 

: ًأن يقوهلا صادقا من قلبه، وكثري من النـاس يقولـون) ال إله إال اهللا(عىل قائل 
x w v u t s r q : ، قال تعاىلوهم من أكذب الكاذبني) ال إله إال اهللا(

« ª © ̈     § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ }   |  { z y ]العنكبوت[. 
 .]البقرة[ > =    < ? @ G F E D   C B A: وقال تعاىل



 

 ٤٣٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ً صـدقا ًما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممـدا رسـول اهللا«: خوقال 
 .»من قلبه إال حرمه اهللا عىل النار

 

ــرصف عبادتــه هللا) ال إلــه إال اهللا(عــىل قائــل     وحــده، ال ألحــد غــريه، أن ي
 Y X W V: ًومن رصف من العبادة شيئا لغـري اهللا فقـد أرشك، قـال تعـاىل

w vut s r q p o n m l k j i h :، وقال تعـاىل]الزمـر[

y x ]البينة[. 
ً خالـصا ال إله إال اهللا: فاعتي يوم القيامة، من قالُأسعد الناس بش«: خوقال 

 .»من قلبه، أو نفسه
 

Z Y XW   V U T S R Q P O N M ] \ [^ : قــال تعــاىل

n m l k j i h g f e d c b a ` _ ]البقرة[. 
 ورسـوله ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن، من كـان اهللا«: خوقال 

 هللا، وأن يكـره أن يعـود يف الكفـر أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبـه إال
َبعد أن أنقذه اهللا منه، كام يكره أن يقذف يف النار َ ْ ُ«. 

                                                       
 .، واللفظ للبخاري)٣٢(، ومسلم )١٢٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٩٩(البخاري  أخرجه :صحيح )٢(
 . واللفظ له)٤٣(، ومسلم )٢١( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٤٣٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 

 .ُكل ما يعبد من دون اهللا برضاه: والطاغوت هو
ــاىل ــال تع á à ß Þ Ý Ü ÛÚ Ù  Ø × Ö ÕÔ Ó  Ò Ñ : ق

ì ë ê é èç æ å ä ã â ]البقرة[. 
َ، حرم ماله ودمه عبد من دون اهللاُال إله إال اهللا، وكفر بام ي: من قال«: خوقال  ُ َ

 .»وحسابه عىل اهللا

  :لمومن األمثلة عىل الدعوة إىل اهللا بع *
تعلق اخلوارج ببعض الشبهات الباطلـة، فـذهب إلـيهم عبـداهللا بـن عبـاس 

 يقـول ،ّ وردها عليهم فرجع من رجع منهم وبقي من بقي مـنهم يف ضـاللةب
، اعتزلوا يف دار وكـانوا -وهم اخلوارج-ملا خرجت احلرورية : (بابن عباس 
ّفقلت لعيل. ستة آالف . هـؤالء القـومّأكلـم يل لع بالصالة؛ يا أمري املؤمنني، أبرد: ُ

ُ ودخلـت علـيهم يف دار ،فلبـست وترجلـت، كال: ُ عليك، قلتهمإين أخاف: قال
 ًمرحبا بك يا ابن عباس، فام جاء بك؟: نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا

 املهاجرين واألنصار، ومن عند خُأتيتكم من عند أصحاب النبي : ُقلت هلم
 ولـيس ُلقرآن، فهم أعلم بتأويله منكم،  وصهره، وعليهم نزل اخابن عم النبي 

 . وأبلغهم ما تقولون، فانتحى يل نفر منهم،؛ ألبلغكم ما يقولونٌفيكم منهم أحد
                                                       

 ).٢٣( أخرجه مسلم :صحيح) ١(



 

 ٤٣٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

. ثالث:  وابن عمه؟ قالواخهاتوا ما نقمتم عىل أصحاب رسول اهللا : ُقلت
 ):تعـاىل(َّ فإنه حكم الرجال يف أمر اهللا؛ وقال اهللا ، أما إحداهن:ّما هن؟ قال: قلت

 . ٌهذه واحدة: كم؟ قلتُ ما شأن الرجال واحل]٥٧:األنعام[   ~ � ¡ ¢

ًوأما الثانية فإنه قاتـل، ومل يـسب، ومل يغـنم، إن كـانوا كفـارا لقـد حـل : قالوا ِ ْ َ
هذه ثنتان، فام الثالثة؟ : هم وال قتاهلم؟ قلتاهم، ولئن كانوا مؤمنني ما حل سباَسب

 . حمى نفسه من أمري املؤمنني فإن مل يكن أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين: قالوا... 

 أرأيـتكم إن: قلـت هلـم. حسبنا هذا: هل عندكم يشء غري هذا؟ قالوا: قلت
ُّ مـا يـرد قـولكم خُقرأت علـيكم مـن كتـاب اهللا جـل ثنـاؤه، ومـن سـنة نبيـه 

 .نعم: أترجعون؟ قالوا

ين أقرأ علـيكم يف كتـاب اهللا؛ أن إ يف أمر اهللا، فَّ أما قولكم حكم الرجال:قلت
فـأمر اهللا تبـارك وتعـاىل أن ، قد صري اهللا حكمه إىل الرجـال يف ثمـن ربـع درهـم

µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª : حيكموا فيه، أرأيتم قـول اهللا تبـارك وتعـاىل

Ã Â Á À ¿   ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  وكـان مـن حكـم اهللا ، ]٩٥:املائدة[اآلية
َّأنه صريه إىل الرجال حيكمون فيه، ولو شاء حلكم فيه، فجاز فيـه حكـم الرجـال، 
َأنشدكم اهللا، أحكم الرجال يف صـالح ذات البـني، وحقـن دمـائهم أفـضل أو يف  ُ ُ

 .بىل، هذا أفضل:  قالواأرنب؟



 

 ٤٤٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

Y X W V U T S R Q P O N        :هـــاوزوجويف املـــرأة 

^ ] \  [ Z ]ـــساء ـــشدتكم اهللا، حكـــم الرجـــال يف صـــالح ]٣٥:الن   ُ فن
ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم يف بضع امرأة؟ خرجت من هـذه؟ 

 .نعم: قالوا
ــت ــل ومل: قل ــا قــولكم قات ــشة، وأم ــسبون أمكــم عائ  يــسب ومل يغــنم، أفت

فإن قلتم إنا نـستحل منهـا ! وتستحلون منها ما تستحلون من غريها وهي أمكم؟
كفـرتم؛ فـإن اهللا ليست بأمنـا؛ فقـد  :ن قلتمإوما نستحل من غريها؛ فقد كفرتم، 

 ضاللتني، تم بنيفأن ]٦:األحزاب[ ¨ © ª » ¬® ¯ ° :تعاىل يقول
 .نعم:  من هذه؟ قالواأفخرجت ،فأتوا منهام بمخرج

 خن نبي اهللا إترضون، بام من أمري املؤمنني، فأنا آتيكم نفسه وأما قولكم حما 
هذا ما صالح عليـه حممـد ! اكتب يا عيل«: ٍّيوم احلديبية صالح املرشكني فقال لعيل

 .اتلناك أنك رسول اهللا ما ق لو نعلم:قالوا »رسول اهللا
اللهم إنك تعلـم أين رسـول اهللا، امـح يـا ! امح يا عيل«: خفقال رسول اهللا 

ٌ خـري مـن خواهللا لرسول اهللا ، »، واكتب هذا ما صالح عليه حممد بن عبداهللاّعيل
 .ه من النبوةاذلك حمنفسه مل يكن حموه و ، نفسهىّعيل، وقد حم

عـىل : أي-نعم فرجع منهم ألفان وخرج سـائرهم : أخرجت من هذه؟ قالوا
 .)ُ فقتلوا عىل ضاللتهم، قتلهم املهاجرون واألنصار-اّعيل بن أيب طالب 

                                                       
، )٨/١٧٩ (»الـسنن«والـسياق لـه، والبيهقـي يف ) ١٦٧-٥/١٦٥ (»الكـربى« أخرجه النـسائي يف :سنح) ١(

 ).١٦٥، ٢/١٦٤ (»املستدرك«واحلاكم يف 



 

 ٤٤١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 

 لإلسالم، يـتجىل ً صورة حية إىل اهللاُاملقصود بالقدوة احلسنة أن يكون الداعي
ُم يف ترصفاته وحركاته وسكناته، فتكون عقيدته وعبادته وأخالقه وتعامله اإلسال ُ ُ

 .مع الناس وفق الكتاب والسنة
ٌوالقدوة احلسنة يف الداعي إىل اهللا هلا أمهيـة عظيمـة يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىل، 

 .ُويظهر ذلك من األمور التالية
† 

ِمما يدل عىل أمهية القدوة احلسنة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل أنه سبحانه وتعاىل ملـا  ُ
أرسل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم لـدعوة أقـوامهم مل جيعلهـم جمـرد 

ّنقلة للرشيعة بالقول فحسب، بل فـرض علـيهم اإليـامن بـام كلفـوا بـأمر ال ُ َ نـاس َ
ِباإليامن به، وأمرهم بفعل ما ألزموا بأمر الناس بفعله، كام أوجب عليهم اجتنـاب  ُ

 .ُما طلب منهم أن ينهوا الناس عنه
ٍومل يقترص األمر عىل هذا، بل أمر اهللا تعاىل كل واحـد مـن األنبيـاء أن يكـون  ّ

ُأول فاعل ملا كان يأمر به أمته، وأول جمتنب ملا كـان ينهـاهم عنـه، فكـانو ا علـيهم ٍ
ُالصالة والسالم مجيعا قدوة حسنة ألممهم يف فعل اخلري الذي كانوا يـأمروهنم بـه،  ً ُ ًً

 .ِوترك الرش الذي كانوا ينهوهنم عنه
 :ومن األمثلة عىل ذلك*



 

 ٤٤٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .إبراهيم عليه السالم
َ بأن يسلم، فأسلم ×ُأمر اهللا عز وجل خليله إبراهيم  َ ِ ، ثـم أمـر بنيـه ×ُ

 .باالستسالم هللا عز وجل
z y x  w v u t s r q po n  m l k } | : قال تعاىل

 .]البقرة[ { ~ � ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦ §

 .ٌشعيب عليه السالم
 « ¼ ½ ¾ ¿ Í Ì Ë ÊÉ È    Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À :قال تعاىل

Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ ]هود[. 

 .حييى عليه السالم
، إن اهللا أمر حييى بن زكريا بخمس كلامت أن يعمل هبـا«: خقال رسول اهللا 

إن اهللا أمـرك : ئ هبا، قال عيـسىإنه كاد أن يبطوويأمر بني إرسائيل أن يعملوا هبا، 
بخمس كلامت لتعمل هبا، وتأمر بني إرسائيل أن يعملوا هبا، فإما أن تأمرهم، وإما 

َأخشى إن سبقتني هبا أن خيسف  يب أو أعذب: أن آمرهم، فقال حييى َّ ُ ُ«. 

 .خ ُإمام الدعاة إىل اهللا وخاتم األنبياء واملرسلني حممد 
ُ أن يعلن للناس أنه قد أمر بـأن يكـون أول مـن خيم أمر اهللا تعاىل نبيه الكر ُ

 .]األنعام[ } |    { ~ � ¡ ¢ £¤ ¥  ¦ § ¨ ©: أسلم، قال تعاىل
                                                       

، )٦٢٠٠(، وابـن حبــان )٩٣٠(، وابـن خزيمــة )٤/١٣٠(، وأمحـد )٢٨٦٣( أخرجـه الرتمــذي :صـحيح )١(
 )].٥٥٢ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٥٧٢(، وأبو يعىل )٢٨٧-٣/٢٨٥ (»الكبري«والطرباين يف 



 

 ٤٤٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ُ أول الناس إيامنا بام أنزل إليه، قال تعاىلخوكان رسول اهللا  ً : i h g

u t s r q    p on m l k j ]٢٨٥:البقرة[. 
 .)كان خلقه القرآن: (لوتقول عائشة 

خ
 

 .]صلتف[ Y X W   V  U T S R Q P O N M L: قال تعاىل
ِفبني اهللا تعاىل أن من مجع بني الدعوة والقدوة احلسنة واإلعالن بإسالمه فهـو  ّ

ًأحسن الناس قوال ُ. 
: أي- »ُمثل ما بعثني اهللا بـه مـن اهلـدى والعلـم، كمثـل الغيـث«: خوقال 

ٌالكثري أصاب أرضا، فكان منها نقية« -املطر قبلـت املـاء، فأنبتـت « -طيبة: أي- »ً
أمـسكت « -األرض الـصلبة: أي- »الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجـادب

 منها طائفة أخـرى إنـام َبوأصا. وا وزرعواَاملاء، فنفع اهللا هبا الناس، فرشبوا وسق
ًال متسك ماء وال تنبت كأل« -مستوية ملساء: أي- »هي قيعان ِفذلك مثل من فق. ً ه َ

ًيف دين اهللا، ونفعه ما بعثني اهللا به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفـع بـذلك رأسـا، ومل  ّ َ ِ َ ُ
 .»ُيقبل هدى اهللا الذي أرسلت به

ُّففي هذا احلديث الرشيف شبه النبي الك  ما بعثه اهللا تعاىل به من اهلدى خُريم ّ
ِّوالعلم بالغيث الكثري، وشبه العامل العامل بعلمه واملعلم لغريه بأرض طيبة تـستفيد  ِ ِ ّ

 .من الغيث الكثري، حيث ترشب املاء وتفيد غريها فتنبت الكأل والعشب الكثري
                                                       

 ).٦/٩١(، وأمحد )٧٤٦( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 . واللفظ للبخاري)٢٢٨٢(، ومسلم )٧٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٤٤٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 وقد نقل احلافظ ابن حجر عن اإلمام القرطبي وغـريه مـن أهـل العلـم أهنـم
ً ملا جاء به من الدين مثال بالغيث العـام خرضب النبي : (قالوا يف رشح احلديث

ّثم شبه الـسامعني لـه بـاألرض املختلفـة . الذي يأيت الناس يف حال حاجتهم إليه
ِّالتي ينزل هبا الغيث، فمنهم العامل العامل املعلم فهو بمنزلة األرض الطيبة رشبت 

 .)غريهافانتفعت يف نفسها، وأنبتت فنفعت 
خ 

 ،-ال ينفـع صـاحبه: أي- »اللهم إين أعوذ بك مـن علـم ال ينفـع«: خقال 
 .»ٍومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا«

 .)ُ العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهلهّتعلموا: (اّوقال عيل 
 

وكذلك مما يدل عىل أمهية القدوة احلـسنة يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىل مـا ورد يف 
 .هَه قولُوبيخ وتقريع ملن خالف عملالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من ت

 : تعاىلففي كتاب اهللا •
 .َوبخ اهللاُ الذين يأمرون الناس باملعروف وال يفعلونه

 .]البقرة[ z y x w v u t }| { ~ �: قال تعاىل
                                                       

 )].١/١٧٧ (»فتح الباري«: [ انظر)١(
 ).٢٧٢٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
 ).٢٦٤(الدارمي أخرجه  )٣(

 َِ         ُ  



 

 ٤٤٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .ّشبه اهللا الذين حيملون العلم ومل يعملوا به باحلامرو
َمحلوهـا وكلفـوا العمـل هبـا: أي- Z ] \ [ : قال تعـاىل ِّ-    _ ^

g f ed c   b a  -مل يعملوا هبا أو مل ينتفعوا بـام فيهـا: أي- `

 s r  q p  o n ml k j i       h ]اجلمعة[. 
 .بالكلبّشبه اهللا الذي ترك العمل بعلمه و

 w v u t s r q p o n m l k: قال تعـاىل

  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡   � ~ } | { z y x

½ ¼ » º ¹ ¸¶      µ ´ ³ ² ± °¯ ® ]األعراف[. 
ّ وعلمه العلم الـذي منعـه ،ّفشبه سبحانه من آتاه كتابه: (قال اإلمام ابن القيم

غريه فرتك العمل به، واتبع هواه وآثر سخط اهللا تعـاىل عـىل رضـاه، ودنيـاه عـىل 
آخرته، واملخلوق عىل اخلالق، بالكلب الذي هو من أخبث احليوانات، وأوضعها 

ّقدرا، وأخسها نفس ًا، ومهته ال تتعدى بطنه، وأشدها رشها وحرصاً ً ًّ ّ ّ(. 
 .ُثم إن اهللا عز وجل يمقت الذين يقولون ما ال يفعلون

ـــاىل ـــال تع z y x w v u  t s r q p o   n m l k } :ق

 .]الصف[ | {

                                                       
 ).١/١٦٥ (»أعالم املوقعني« )١(



 

 ٤٤٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 :ويف سنة رسول اهللا •
ُثل العامل الذي يعلم الناس اخلري، وينسى نفـسهم«: خقال  ّ، كمثـل الـرساج ُّ

 .»ُييضء للناس، وحيرق نفسه

َومن أقوال العلامء يف ذم من خالف فعله قول •  :هُُ
 أن تـتكلم باإلسـالم وال: (قـال) ما النفاق؟: ( فقالاٌسأل رجل حذيفة 

 .)َتعمل به
  علـامء : (ُوقال ابن القيم رمحه اهللا تعـاىل عـن الـذين ختـالف أفعـاهلم أقـواهلم

ِالسوء جلسوا عىل باب اجلنة، يدعون إليها الناس بـأقواهلم، ويـدعوهنم إىل النـار 
) ال تسمعوا مـنهم: (قالت أفعاهلم) هلموا: (ُبأفعاهلم، فكلام قالت أقواهلم للناس

ًفلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول املـستجيبني لـه، فهـم يف الـصورة أدالء، ويف 
 .)احلقيقة قطاع طرق

 :قال أبو األسود الدؤيل
ـــريه ـــم غ ـــل املعل ـــا الرج ـــا أهي ُي ُ ُ

  

ِتصف الدواء لذي السقام من الـضنا َ ُ  
ـــيم ـــان ذا التعل ـــسك ك ـــال لنف   ّه

ـــصح ـــيام ي ـــقيمَك ـــت س ـــه وأن   ُ ب
                                                       

 »اآلحــاد واملثــاين«، وابــن أيب عاصــم يف )٢/١٦٦ (»املعجــم الكبــري« أخرجــه الطــرباين يف :حيحصــ )١(
 )].٥٨٣١ (»صحيح اجلامع«[، )٢٣١٤(

 ).٢/٣٦٣ (»سري أعالم النبالء« )٢(
 ).٩٤ص (»الفوائد« )٣(



 

 ٤٤٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

  ِّابـــدأ بنفـــسك فاهنهـــا عـــن غيهـــا
ـــن خ ـــه ع ـــأيتال تن ـــق وت َل ـــهٍ ُ مثل َ  

  
 

  ْفـــإذا انتهـــت عنـــه فأنـــت حكـــيم
ـــيم ـــت عظ ـــك إذا فعل ـــار علي َع ٌ  

 

 

ُال تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حتـى يـسأل عـن«: خقال  َ   مـره فـيم  ع:ُ
 وعـن ، وفيم أنفقه؟، وعن ماله من أين اكتسبه؟، وعن علمه فيم فعل فيه؟،؟أفناه

 .»جسمه فيم أباله؟
 إنام أخـشى مـن ريب يـوم القيامـة أن يـدعوين عـىل: (اوقال أبو الدرداء 

َمـا عملـت «: فيقول). لبيك رب: ( فأقول»!يا عويمر«: رؤوس اخلالئق فيقول يل
 .)»َفيام علمت

 

ُمررت ليلـة أرسي يب عـىل قـوم تقـرض«: خقال  ٍ َ ُتقطـع: أي- »ُ ُشـفاههم « -ُ
خطباء من أهل الدنيا، ممن كـانوا «:  قالوا»من هؤالء؟ :قلت«: قال»بمقاريض من نار

 .»يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، أفال يعقلون؟

                                                       
صـحيح الرتغيـب «[، )٧٤٣٤(، وأبـو يعـىل )٥٤٠(، والـدارمي )٢٤١٧( أخرجه الرتمـذي :صحيح )١(

 )].١٢٦ (»يبوالرته
، )١/٢٧٤ (»احللية«، وأبو نعيم يف )١٨٥٢ (»شعب اإليامن« أخرجه البيهقي يف :صحيح لغريه موقوف )٢(

 )].١٢٩ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[
، وأبـن أيب )٤٩٦٧ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٣٩٩٦(، وأبـو يعـىل )٣/١٢٠( أخرجه أمحد :صحيح )٣(

 ].»يثيةاملوسوعة احلد«[، )٢٢٠-١٣/٢١٩(شيبة 



 

 ٤٤٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ُيؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى يف النـار، فتنـدلق أقتـاب«: خوقال   بطنـه ُ
! يـا فـالن: ُفيدور هبا كام يدور احلامر بالرحى، فيجتمع إليه أهـل النـار، فيقولـون

ُبـىل، قـد كنـت آمـر : مالك؟ أمل تكن تأمر باملعروف، وتنهى عـن املنكـر؟ فيقـول
 .»باملعروف وال آتيه، وأهنى عن املنكر وآتيه

 

ُ عىل أمهية القدوة احلـسنة يف الـدعوة إىل اهللا تعـاىل مـا يـشاهد لـدى ُّومما يدل َ ُ ِ
ٍالناس من اهتامم بالغ وارتباط وثيق بأعامل الداعي إىل اهللا، ولذلك كان عمـر بـن  ٍ ٍ ٍ ِ

 ُإين هنيـت النـاس: (َ إذا هنى الناس عن يشء مجع أهل بيته فقال هلمااخلطاب 
ُال أجـد ! وأيـم اهللا. َكذا وكذا، وإن الناس لينظرون إليكم نظـر الطـري إىل اللحـم

ُأحدا منكم فعله إال أضعفت له العقوبة ضعفني ُ َ ً(. 
ٍفالناس يتوقعون رؤية صورة حية للدعوة يف سرية الداعي، وإن وجود أدنـى 

ًاختالف بني فعله وقوله يثري تساؤالت حوله، بل أحيانا حول دعوت ُ  .ِهِ

 :ومن األمثلة عىل ذلك* 
ً بعد العرص لتعارضـها ظـاهرا مـع خ صالة النبي ل استشكال أم سلمة -١

 : عن ذلكخهنيه 

                                                       
 .واللفظ له) ٢٩٨٩(، ومسلم )٣٢٦٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١١/١٢٥ (»مصنف ابن أيب شيبة« )٢(



 

 ٤٤٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 ينهى عنهـا، خسمعت النبي :  قالتلفقد روى الشيخان عن أم سلمة 
ّثم رأيته يصليهام حني صىل العرص، ثم دخل عيل، وعندي نسوة من بني حرام من  ُ

تقـول لـك أم : قـومي بجنبـه، فقـويل لـه: ه اجلارية، فقلتُاألنصار، فأرسلت إلي
فـإن أشـار بيـده ؟ سمعتك تنهى عن هاتني، وأراك تصليهام! يا رسول اهللا: سلمة

: ففعلت اجلارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلام انرصف، قال. فاستأخري عنه
، وإنه أتاين أناس من عبد القيس سألت عن الركعتني بعد العرص! يا بنت أيب أمية«

 .»فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهام هاتان
 استـشكلت اخلـالف بـني القـول لومما نجده يف هذه القصة أن أم سلمة 

والفعل لدى سيد املرسلني أفضل اخللق صلوات ريب وسالمه عليه، وأثـار ذلـك 
ُا، فكيف ال يثري مثل ذلك اخلالف تساؤال، بل تساؤالت إذا ما وجـد ًتساؤال لدهي ً

 ؟خلدى غريه 
 يف إحرامـه بعـد أمـره أزواجـه خ اسـتمرار النبـي ل استشكال حفصة -٢

 :بالتحلل
 خ زوج النبـي ل أن حفـصة بفقد روى الشيخان عـن ابـن عمـر 

ْ أمر أزواجه أن حيللن عام حجة الوداع، فقخأخربته أن النبي  ِ ْ فـام : الت حفـصةَ
ُّلبدت رأيس، وقلدت هديي، فلست أحل حتى أنحر هديي«: فقال. يمنعك؟ ِّ ُ ُ ُ َّ«. 

                                                       
 ).٨٣٤(، ومسلم )١٢٣٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٢٢٩(، ومسلم )٤٣٩٨( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٤٥٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع


 

 :لكذمثلة عىل ومن األ
أثر الدعوة املقرونة بالقدوة احلسنة يف رصف صاحب الغار عن الفاحشة بعـد  -١

 : عليهاالقدرة
املبيـت إىل غـار آواهـم  عن ثالثة رهط انطلقوا حتـى خأخرب النبي الكريم 

ّفدخلوه، فانحدرت صخرة من اجلبـل فـسدت علـيهم الغـار، فـدعوا اهللا تعـاىل 
 . تعاىل عنهمبصالح أعامهلم، ففرج اهللا

وكان من قصة أولئك الثالثة كام رواها اإلمام البخاري عـن عبـد اهللا بـن عمـر 
 النـاس َّاللهم كانت يل بنت عم كانت أحب: قال اآلخر«: خقال النبي :  قالب
ت هبـا سـنة مـن الـسنني، فجـاءتني َّمـَلَأُ، فأردهتا عن نفسها فامتنعت مني، حتى ّإيل

رت َ عىل أن ختيل بيني وبني نفسها، ففعلت، حتى إذا قد،فأعطيتها عرشين ومائة دينار
ُم إال بحقه، فتحرجـت مـن الوقـوع عليهـا، َحل لك أن تفض اخلاتُال أ: عليها قالت

 . » وتركت الذهب الذي أعطيتها،ّ وهي أحب الناس إيل،فانرصفت عنها
ّالذي جعل الرجل يتحرج من الوقوع عىل الفتاة، وقد قدر عليها بعد طول ما 

 انتظار، بل ولقد كانت أحب الناس إليه؟
إهنا رمحة الرب الكريم سبحانه وتعاىل، ثم الدعوة املقرونة بالقدوة، فإن املرأة 
لدهيا ما لدى الرجل من شهوة، ولكنها كانت ممتنعة عن قـضاء وطرهـا بـاحلرام، 

                                                       
 . واللفظ للبخاري)٢٧٤٣(، ومسلم )٢٢٧٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(

ُ  ُ  



 

 ٤٥١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 والقادر عليها يف ذلك احلني إىل االمتناع مـن قـضاء ،رجل الراغب فيهاودعت ال
 .ًشهوته باحلرام، فجعل اهللا القادر املقتدر كالمها مؤثرا فيه

ّأثر الدعوة بالفعل والقـدوة احلـسنة يف مـسارعة الـصحابة عـىل التحلـل مـن  -٢
 .عمرهتم بعد صلح احلديبية

يبية، وأمـر أصـحابه بالتحلـل  الصلح مع قريش باحلدخعقد النبي الكريم 
 إىل التحلـل بفعلـه حيـث نحـر خمن عمرهتم، فلم يقم منهم أحد، ثم دعـاهم 

ْبدنه، ودعا حالقه فحلقه، فامذا كان أثر ذلك يف أصحابه؟ ُ 
فلام : ( ومروان قاالاّفلنسمع ما حيدثنا اإلمام البخاري عن مسور بن خمرمة 

 »قوموا فانحروا، ثـم احلقـوا«: حابه ألصخفرغ من قضية الكتاب، قال رسول اهللا 
فلام مل يقم مـنهم أحـد دخـل . ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثالث مرات! فواهللا

ُّأحتب ذلك؟ اخرج، ثم ! يا نبي اهللا: عىل أم سلمة، فذكر هلا ما لقي من الناس، فقالت
ْال تكلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بد ُ  .َنك، وتدعو حالقك فيحلقكً

ًفخرج، فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ْنحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، : ِّ ُ
ًفلام رأوا ذلك قاموا فنحروا، فجعل بعضهم حيلق بعضا، حتى كاد بعـضهم يقتـل 

ًبعضا غام ً(. 
 من ذلك اهلم الشديد الذي كانوا فيـه بـسبب يما الذي أخرج الصحابة 

 من احلديبية من غري قـضاء نـسكهم وبعـثهم عـىل املبـادرة إىل النحـر قرار العودة
 ًواحللق حتى خيف أن يقتل بعضهم بعضا بسبب املسارعة؟

                                                       
 .)٢٧٣٢، ٢٧٣١( أخرجه البخاري :يحصح )١(



 

 ٤٥٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ِإنه فضل اهللا تعاىل عليهم أوال، ثم رؤيتهم صورة تطبيقية ملا أمروا به من قبـل  ُ ً ُ ً
 .النبي الكريم صلوات ريب وسالمه عليه
وفيه أن الفعـل إذا انـضم إىل : ( هذا احلديثًقال احلافظ ابن حجر تعليقا عىل

 .)ّالقول كان أبلغ من القول املجرد
 إذا خرج إىل النـاس فكأنـه رجـل عـاين رمحه اهللا تعاىلكان احلسن البرصي (

ّاآلخرة، ثم جاء خيرب عنها، وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجـوا وهـم ال يعـدون 
 .)ًالدنيا شيئا
خ 

ًومما يدل أيضا عىل أمهية السلوك  يف الدعوة إىل اهللا تعـاىل مـا ) القدوة احلسنة(ُ
 . بتعليم الصحابة أمور الدين بالبيان الفعيلخثبت من قيام النبي 

 :ومن األمثلة عىل ذلك
 . كيفية الوضوء بالبيان الفعيلختعليم النبي  -١

 خًإن رجال أتى النبـي : ( قالي شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن
ً بامء يف إناء فغسل كفيـه ثالثـا، ثـم خُهور؟ فدعا ُّكيف الط! يا رسول اهللا: فقال ٍ

ًغسل وجهه ثالثا، ثم غـسل ذراعيـه ثالثـا، ثـم مـسح برأسـه، فأدخـل إصـبعيه  ً
                                                       

 ).٥/٣٤٧ (»فتح الباري« )١(
 ).٥٢، ٥١ (»لطائف املعارف«: انظر )٢(



 

 ٤٥٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ّ أذنيه، ومسح بإهباميه عىل ظاهر أذنيه، وبالسباحتني باطن أذنيه، ثـم َّالسباحتني يف
ًغسل رجليه ثالثا ثالثا، ثم قال فمن زاد عىل هذا أو نقص فقـد . هكذا الوضوء«: ً

 .)»ظلم وأساء« ، أو»أساء وظلم
 .الة بالبيان الفعيل أوقات الصخ تعليم النبي -٢

 أن ،خ عـن النبـي اروى اإلمام مسلم عن سليامن بن بريدة عـن أبيـه 
فلـام ). يعنـي اليـومني (»ِّصل معنا هـذين«: ًرجال سأله عن وقت الصالة فقال له

ّزالت الشمس أمر بالال فأذن، ثـم أمـره فأقـام الظهـر، ثـم أمـره فأقـام العـرص،  ً
فعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام املغرب حني غابت الشمس، ثم أمـره والشمس مرت

 .ثم أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر. فأقام العشاء حني غاب الشفق
 فأبرد هبـا، -ُوهو الدخول يف الربد-فلام أن كان اليوم الثاين أمره فأبرد بالظهر 

َفأنعم ْا فـوق الـذي كـان، أخرهـ. وصىل العرص والشمس مرتفعـة. ُ أن يربد هبا
وصىل املغرب قبل أن يغيب الشفق، وصىل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصىل 

 .الفجر فأسفر هبا
 !أنـا يـا رسـول اهللا:  فقـال الرجـل.»أين السائل عن وقت الصالة؟«: ثم قال

 .»وقت صالتكم بني ما رأيتم«: قال
                                                       

 »رشح الـسنة«، والبغـوي يف )١/٧٩ (»الـسنن«، والبيهقي يف )١٣٥( أخرجه أبو داود :صحيح حسن )١(
 .، فإنه شاذ» نقصأو«: دون قوله: وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا)] ١٢٣ (»صحيح أيب داود«[، )٢٢٩(

 .َبالغ يف اإلبراد هبا: َفأنعم أن يربد هبا )٢(
 .)٦١٣( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ٤٥٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

أوقــات  أخــرب الــسائل عــن خونجــد يف هــذا احلــديث أن النبــي الكــريم 
ًالصلوات اخلمس بأدائها يف أوقاهتا، قال اإلمـام النـووي مبينـا فوائـد احلـديث ّ :

 .)وفيه البيان بالفعل، فإنه أبلغ يف اإليضاح(
 .َ الناس الصالة عىل املنربخُتعليم النبي  -٣

 إىل فالنـة، امـرأة قـد خأرسـل رسـول اهللا :  قـالاعن سهل بن سعد 
ُ عليهن إذا كلمـت ًجار، أن يعمل يل أعوادا، أجلسُمري غالمك الن«ّسامها سهل  

ْ فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة، ثم جـاء هبـا، فأرسـلت إىل رسـول اهللا .»الناس
ِ فأمر هبا فوضعت هاهنا،خ ُ . 

ّ صىل عليها وكرب، وهو عليها، ثم ركع،خثم رأيت رسول اهللا   وهو عليهـا، ّ
: ثم نزل القهقرى، فسجد يف أصل املنرب، ثم عاد، فلام فرغ أقبل عىل الناس، فقـال

َّإنام صنعت هذا لتأمتوا، ولتعلموا صاليت! أهيا الناس« ُ«. 
 .الة بالبيان الفعيل كيفية البزاق يف الثوب أثناء الصخُتعليم النبي  -٤

ّ رأى نخامة يف القبلة فشق ذلك عليه، حتـى رؤي خأن النبي : اعن أنس  ُ
، أو إن إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه«: ّفقام فحكه بيده، فقال. يف وجهه

َّربه   ثم »بل قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدميهِ قّبينه وبني القبلة، فال يبزقن أحدكمَ
 .»أو يفعل هكذا«: ّأخذ طرف ردائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه عىل بعض، فقال

                                                       
 ).٥/١١٤ (»رشح النووي« )١(
 .)٥٤٤(، ومسلم )٩١٧( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٥٥١(، ومسلم )٤٠٥( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٤٥٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

خ 
َ ليخـرج خأنزل اهللا تبارك وتعاىل القرآن الكـريم عـىل نبيـه الكـريم حممـد  ُ

32 4 5 6 7 8 9 : َالناس به من الظلـامت إىل النـور، قـال تعـاىل

C B A @ ? > = < ; : ]إبراهيم[. 
¯ ° ± ² ³ :  يتلو القرآن عىل الناس، قال تعـاىلخفأخذ رسول اهللا 

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´]١١:الطالق[. 
ُ بذلك بل أخذ يعلمهم القرآن، قال تعاىلخف ومل يكت ُِّ : ; : 9

C B A @ ? >        = < ]اجلمعة[. 
ً عند تالوة القرآن عىل الناس وتعليمهم إيـاه، بـل قـدم صـورة خومل يقف 

ًحية وقدوة صاحلة حتى لقد قال اهللا سبحانه وتعاىل فيه ًً : Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ]األحزاب[. 
 وعـن ل أم املؤمنني عائشة الصديقة بنت الـصديق خوهذه زوج النبي 

أبيها وهي من أعرف الناس به، تشهد له بذلك، فعن سـعد بـن هـشام بـن عـامر 
أنبئينـي ! يا أم املؤمنني:  فقلت-لإىل عائشة : أي-ُانطلقت إليها : ( قالا

َفإن خلق : قالت. بىل: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: ؟ قالتخعن خلق رسول اهللا  ُ
 . كان القرآنخنبي اهللا 

                                                       
 ).٧٤٦(مسلم  أخرجه :صحيح )١(



 

 ٤٥٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ه، والوقـوف عنـد ُمعنـاه العمـل بـ: (لقال اإلمام النووي يف رشح قوهلا 
ِ، واالعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تالوتهحدوده، والتأدب بآدابه ُ ُ ُ(. 

 اهلمم َطَِّشنُتأن ؛ عسى خوإليكم بعض الصور املرشقة من سرية حبيبنا وأسوتنا حممد 
 . وإىل الدعوة إليه سبحانه وتعاىل،يف املسارعة إىل طاعة اهللا

 . وذكره اهللا تعاىلخ النبي -١
D C B     : ُجاء األمر باإلكثار من ذكر اهللا يف القرآن الكريم، قـال تعـاىل

G F E  ]وقــال تعــاىل]اجلمعــة ،:  Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

× Ö ]األحزاب[. 
ُال يـزال لـسانك «:  لرجل من أصحابهخ فقال ، عىل ذكر اهللاخّوحث النبي 

ّرطبا من ذكر اهللا عز وجل ّ ً«. يف ذكره لربه عز وجل؟خ فكيف كان هو  
 .)أحيانهُ يذكر اهللا عىل كل خكان النبي : (لتقول عائشة 

  يف املجلس الواحد مئـةخّإنا كنا لنعد لرسول اهللا : (بويقول ابن عمر 
 .»ّرب اغفر يل  وتب عيل؛ إنك أنت التواب الرحيم«: مرة

                                                       
 .)٦/٢٦ (»رشح النووي« )١(
 »صـحيح ابـن ماجـه«[، )٤/١٨٨(، وأمحـد )٣٧٩٣(، وابن ماجه )٣٣٧٥( أخرجه الرتمذي :صحيح )٢(

)٣٠٧٥.[( 
 ).٣٧٣(مسلم  أخرجه :صحيح )٣(
 »صــحيح أيب داود«[، )٢/٢١(، وأمحــد )٣٨١٤(، وابــن ماجــه )١٥١٦( أخرجــه أبــو داود :صــحيح )٤(

)١٣٤٢.[( 



 

 ٤٥٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .صالة بالخ اهتامم النبي -٢
: ورد األمر باملحافظة عىل الصلوات اخلمـس يف القـرآن الكـريم، قـال تعـاىل

 .]البقرة[ ! " # $ % & ' ) (
 املسلمني باملحافظة عليهـا كـذلك، واسـتمر يـأمرهم خوأمر النبي الكريم 

كـان :  قـالاالب وحيثهم عليها حتى كان ذلك آخر كالمه، عن عيل بن أيب ط
 . »الصالة وما ملكت أيامنكم«: خآخر كالم النبي 

  باملحافظة عليها؟خفكيف كان اهتاممه 
 عىل الصلوات اخلمس يف املسجد يف مجاعة حتى يف مرضه الذي خلقد حافظ 

ًمات فيه، وحافظ عليها مجاعة يف سفره، وحافظ عليها مجاعة حتى  . يف حال احلربً
ُ بـل كـان حيـافظ عـىل صـالة ، عىل الصلوات اخلمس فحسبخومل حيافظ 

َ إذا صىل قام حتى تفطـر خكان رسول اهللا : قالتلالليل، عن عائشة  َّ َ : أي-َ
َأتصنع هذا، وقد غفر لك مـا تقـدم ! يا رسول اهللا:  رجاله، قالت عائشة-تتشقق ِ ُ

ً أكون عبدا شكوراأفال! يا عائشة« :من ذنبك وما تأخر؟ فقال  .»؟ً

 . يف سبيل اهللاخ إنفاقه -٣
\ [ ^ :ُجاء األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا يف القرآن الكريم، قال تعاىل

r q p o nm l k j i h g f e d c b a `   _ ]البقرة[. 
                                                       

 »صـحيح ابـن ماجـه«[، )١٥٨ (»األدب املفـرد« ، والبخـاري يف)٢٦٩٨( أخرجه ابن ماجـه :صحيح )١(
)٢٢٠١.[( 

 .واللفظ له) ٢٨٢٠(، ومسلم )٤٨٣٧( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٤٥٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

مـا مـن يـوم يـصبح «: خ أصـحابه، فقـال خوحث عىل ذلك رسول اهللا 
ًاللهـم أعـط منفقـا خلفـا، ويقـول : ، فيقول أحـدمهاالعباد فيه، إال ملكان ينزالن ً

ًاللهم أعط ممسكا تلفا: اآلخر ً«. 
  يف سبيل اهللا تعاىل؟خفكيف كان إنفاقه 

ً أكثر الناس جودا وإنفاقا وكرماخكان رسول اهللا  ً ً ِ  يظهر ذلـك مـن األدلـة ،َ
 :التالية

َما سئل رسول اهللا : ( قالبٍعن جابر  ِ ُّ شيئا قطخُ  .)ال: ، فقالً
َما سئل رسول اهللا : ( قالاوعن أنس  ِ . ًىل اإلسالم شيئا إال أعطـاه عخُ

ًفجاء رجل فأعطاه غنام بني جبلني، فرجع إىل قومه، فقال: قال ِأسـلموا، ! يا قوم: ُ
ًفإن حممدا يعطي عطاء ال خيشى الفاقة ُ ً(. 

ٍ ال يدخر شيئا لغدخكان النبي : ( قالاوعنه  ً ُ(. 

 . لنسائهخ معارشته -٤
³ : ُورد األمر بمعارشة النساء باملعروف يف القرآن الكريم، قال تعاىل

 .]١٩:النساء[ ´
                                                       

 .)١٠١٠(، ومسلم )١٤٤٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .واللفظ له) ٢٣١١(، ومسلم )٦٠٣٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٢٣١٢(مسلم  أخرجه :صحيح )٣(
، والـضياء )١٤٦٤ (»الشعب«، والبيهقي يف )٦٣٤٤(، وابن حبان )٢٣٦٢(مذي  أخرجه الرت:صحيح )٤(

 )].٣٠٤ (»خمترص الشامئل«[، )١٦٠١ (»املختارة«يف 



 

 ٤٥٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .»ًاستوصوا بالنساء خريا«: خوقال 
 ع نسائه؟مل م يتعاخفكيف كان 

ً من أحسن الناس تعامال مع نسائه، يظهر ذلك من األدلة خُكان رسول اهللا  ِ
 :التالية

ْسئلت عائشة  ِ كـان يف مهنـة : (ُ يصنع يف أهله؟ قالتخُّما كان النبي : لُ
 .)، فإذا حرضت الصالة قام إىل الصالة-يف خدمة أهله: أي-أهله 

ُخـريكم خـريكم ألهلـه، وأنـا «: خقـال رسـول اهللا : لوتقول عائـشة  ُُ
 .»ُخريكم ألهيل

 : بالعهدخ وفاؤه -٥
ª »¬ ® ¯ : ورد األمر بالوفاء بالعهد يف القرآن الكـريم، قـال تعـاىل

 .]اإلرساء[° ± ²
من كان بينه وبني قـوم عهـد «: خُ أمته بالوفاء بالعهد، فقال خوأمر النبي 

ّفال يشد عقدة، وال حيلها ً ُ ِ حتى ينقيض أمدها، أو ينبّ  .»ذ إليهم عىل سواءُ
                                                       

 ).١٤٦٨(، ومسلم )٥١٨٦(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
 ).٦٠٣٩(البخاري  أخرجه :صحيح) ٢(
، )٤١٦٥(، وابن حبـان )٢٢٦٤(، والدارمي )١٩٧٧(، وابن ماجه )٣٨٩٥( أخرجه الرتمذي :صحيح) ٣(

 )].٢٨٥ (»السلسلة الصحيحة«[
، والبيهقــي يف )٣٨٦، ٤/٣٨٥(، وأمحــد )١٥٨٠(، والرتمــذي )٢٧٥٩( أخرجــه أبــو داود :صــحيح) ٤(

 )].٢٣٩٧ (»صحيح أيب داود«[، )١٠٦٩(، وابن اجلارود )٤٣٥٩ (»الشعب«



 

 ٤٦٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

  بالوفاء بالعهد حتى مع األعداء؟خن اهتاممه فكيف كا
ًمـا منعنـي أن أشـهد بـدرا إال أين خرجـت أنـا وأيب : ( قالبعن حذيفة 

َحسيل إنكم تريـدون : ُفأخذنا كفار قريش، قالوا:  قال-اوهو والد حذيفة - ُ
َّفأخذوا منا عهد اهللا وميثاقه لننـرصفن . ه، ما نريد إال املدينةما نريد: ًحممدا؟ فقلنا َ

انـرصفا، «: فقـال.  فأخربناه اخلـربخإىل املدينة وال نقاتل معه، فأتينا رسول اهللا 
 .» ونستعني اهللا عليهم،نفي هلم بعهدهم

 . واإليثارخ النبي -٦
Í Ì Ë Ê É   : ُّاحلث عىل اإليثار يف القرآن الكريم، قال تعـاىلورد 

Ï  Î ]٩:احلرش[. 
جـاء :  قـالاُ أمته عىل اإليثار كـذلك، عـن أيب هريـرة خّوحث النبي 

أن «: ًأي الـصدقة أعظـم أجـرا؟ قـال! يـا رسـول اهللا:  فقـالخرجل إىل النبي 
 .»ح شحيح، ختشى الفقر وتأمل الغنىّتصدق وأنت صحي

 فكيف كان صلوات ريب وسالمه عليه يف إيثاره اآلخرين عىل نفسه وأهله؟
! يـا رسـول اهللا: قالـت... جاءت امرأة بربدة: ( قالاعن سهل بن سعد 

ً حمتاجا إليها، فخرج إلينا خفأخذها رسول اهللا .  هذه بيدي أكسوكهاُإين نسجت
                                                       

 ).١٧٨٧(مسلم  أخرجه :صحيح )١(
 ).١٠٣٢(لم ، ومس)١٤١٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٤٦١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

. أكـسنيها! يا رسول اهللا:  رجل من القوم فقال-مسها: أي-ّوإهنا إلزاره، فجسها 
فجلس ما شاء اهللا يف املجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسـل هبـا إليـه، . »نعم«: قال

َها إيـاه، وقـد عرفـت أنـه ال يـرد سـائال، فقـال َسـألت. َما أحسنت: فقال له القوم
 .)فكانت كفنه: قال سهل. ما سألتها إال لتكون كفني يوم أموت! واهللا: الرجل

 .ُ وصفحهخ عفو النبي -٧
H G  F E : ُورد األمر بالعفو والصفح يف القرآن الكـريم، قـال تعـاىل

L K J I ]احلجر[£ ¤ ¥ ¦ :، وقال تعاىل]األعراف[. 
ْصـل مـن ! يـا عقبـة بـن عـامر«: خُ أمته يف ذلـك، قـال خّورغب النبي  ِ

َقطعك، وأعط من حرمك ِ  .»ُ، واعف عمن ظلمكَ
 .»أعرض عمن ظلمكو«: ويف رواية

  عمن ظلمه؟خفكيف كان عفوه وصفحه 
إن اهللا قـد سـمع قـول ! يا حممـد:  وقال لهخُلك اجلبال إىل النبي َعندما جاء م

ُّقومك لك، وأنا ملك اجلبال، وقد بعثني ربـ   ك إليـك لتـأمرين بـأمرك، فـام شـئت؟ ُ
فقـال لـه رسـول اهللا .  عليهم األخـشبنيطبقُ، إن شئت أن أ-تأمرين بام شئت: أي-
ً، ال يرشك به شيئادهُبل أرجو أن خيرج اهللاُ من أصالهبم من يعبد اهللا وح«: خ ُ«. 

                                                       
 ).٥٨١٠(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
 )].٨٩١ (»الصحيحة«[، )٨٠٧٩ (»الشعب«، والبيهقي يف )٤/١٥٨( أخرجه أمحد :صحيح )٢(
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٤/١٤٨( أخرجه أمحد :حسن )٣(
 .واللفظ له) ١٧٩٥(، ومسلم )٣٢٣١( أخرجه البخاري :صحيح )٤(



 

 ٤٦٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

` d c   b a     : خول يف وصــفه كيــف ال؟ واهللا عــز وجــل يقــ

e ]األنبياء[. 
، فـإذا أتينـا عـىل شـجرة  بذات الرقـاعخكنا مع النبي :  قالاوعن جابر 

ّ معلـق خ، فجـاء رجـل مـن املـرشكني، وسـيف النبـي خظليلة تركناها للنبـي 
 .»اهللا«: فمن يمنعك مني؟ قال:  قال.»ال«: ختافني؟ قال:  فاخرتطه فقالبالشجرة،

فسقط السيف مـن يـده فأخـذ : »صحيحه«ويف رواية أليب بكر اإلسامعييل يف 
: فقـال. كـن خـري آخـذ:  فقال»؟من يمنعك مني«:  السيف، فقالخرسول اهللا 

ولكنــي أعاهــدك عــىل أن ال . ال:  قــال»اهللاتــشهد أن ال إلــه إال اهللا وأين رســول «
جئـتكم : فخىل سبيله، فأتى أصحابه، فقـال. أقاتلك، وال أكون مع قوم يقاتلونك

.من عند خري الناس

 . تواضعه صلوات ريب وسالمه عليه-٨
W V U T S :  بالتواضـع، قـال تعـاىلخُجاء األمر اإلهلي للنبي 

Y X ]الشعراء[. 
ّوإن اهللا أوحى إيل أن تواضـعوا حتـى «: خ أمته بذلك فقال خوأمر النبي 

 .»، وال يبغي أحد عىل أحدال يفخر أحد عىل أحد

                                                       
 ).٨٤٣(، ومسلم )٤١٣٦(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
 ).٧٩( حديث رقم »رياض الصاحلني« )٢(
 ).٢٨٦٥(مسلم  أخرجه :صحيح )٣(



 

 ٤٦٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

  مع أصحابه؟خفكيف كان تعامله 
 : من األدلة التاليةً من أكثر الناس تواضعا، يظهر ذلكخكان 

يا : فقلت: ، قال وهو خيطبخُانتهيت إىل النبي : ( قالاعن أيب رفاعة 
 رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، ال يدري ما دينه؟! رسول اهللا
ُ، وترك خطبته حتى انتهى إيل، فـأيت بكـريس، خّفأقبل عيل رسول اهللا : قال ّ

ّ وجعل يعلمني ممـا علمـه خفقعد عليه رسول اهللا : ًئمه حديدا، قالُحسبت قوا ّ
 .)اهللا، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها

   إىل الـيمن خـرج خملـا بعثـه رسـول اهللا : ( قـالاعن معاذ بـن جبـل 
ــاذ خ رســول اهللا معــه ــيش خ راكــب، ورســول اهللا ا يوصــيه، ومع    يم

 .)حتت راحلته

 . يف الدنياخ زهده -٩
q p   o n m l : ُجاء األمر بالزهد يف الدنيا يف القرآن الكريم، قال تعاىل

w v u t s r� ~ } | { zy x      ]طه[. 
كـن يف الـدنيا «: ب البن عمر خ فقال  أمته بذلك،خوأمر رسول اهللا 

 .»كأنك غريب أو عابر سبيل
                                                       

 ).٨٧٦(مسلم  أخرجه :صحيح )١(
، )١٨٣٧ (»اآلحاد واملثـاين«، وابن أيب عاصم يف )٦٤٦(، وابن حبان )٥/٢٣٥(أمحد  أخرجه :صحيح )٢(

 ].»املوسوعة احلديثية«[
 .)٤٦١٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٤٦٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 ألمته أروع األمثلة يف الزهد يف الدنيا، يظهر ذلك مـن خرضب النبي ولقد 
 :األدلة التالية

إن كنـا لننظـر إىل ! ابـن أختـي: ( أهنا قالت لعروةلعن عروة عن عائشة 
ُ، ثم اهلالل، ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقد يف أبيات رسول اهللا الل، ثم اهلاللاهل ّ
التمر واملاء، إال أنـه : األسودان: ِّ ما كان يعشيكم؟ قالت!يا خالة: فقلت.  نارخ

 منائح، وكـانوا يمنحـون  جريان من األنصار، وكانت هلمخقد كان لرسول اهللا 
 .) من ألبانه، فيسقيناخرسول اهللا 

 عـىل حـصري، فقـام خنام رسـول اهللا : ( قالاوعن عبداهللا بن مسعود 
مـا ! مايل وللـدنيا«: ًلو اختذنا لك وطاء فقال! يا رسول اهللا: وقد أثر يف جنبه، فقلنا

 .»، ثم راح وتركهاأنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة
ً دينـارا، وال درمهـا، وال شـاةخما ترك رسـول اهللا : (لوتقول عائشة  ً ً ،

 .)ًوال بعريا، وال أوىص بيشء
:  قـالب فعـن ابـن عبـاس  ودرعه مرهونة عند هيودي،خبل لقد مات 

ً بثالثني صاعا مـن شـعري أخـذه  ودرعه مرهونة عند هيوديختويف رسول اهللا (
 .)ًطعاما ألهله

                                                       
 .)٢٩٧٢(، ومسلم )٢٥٦٧ (البخاري أخرجه :صحيح )١(
، )٤/٣٤٥(، واحلـاكم )١/٣٩١(، وأمحـد )٤١٠٩(، وابن ماجـه )٢٣٧٧( أخرجه الرتمذي :صحيح )٢(

 )].٥٦٦٨ (»صحيح اجلامع«[
 ).١٦٣٥( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
، )٥٨٦٣ (»املعجـم األوسـط«، والطـرباين يف )٤٦٥١(، والنـسائي )١/٣٦١( أخرجه أمحـد :صحيح )٤(

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٦/٣٦(» السنن«والبيهقي يف 



 

 ٤٦٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 . إىل اهللا تعاىلخ دعوته -١٠
¸ : ورد األمر بالقيام بالدعوة إىل اهللا تعاىل يف القرآن الكريم، قال تعاىل

Á À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ]الشورى[. 
 .]احلج[ Z YX W V ] \ [ ^: وقال تعاىل
: خوقـال ، »ّبلغوا عني ولـو آيـة«: خبذلك، فقال   أمتهخوأمر النبي 

َفليبلغ الشاهد الغائب« ُ«. 
  بالدعوة إىل اهللا تعاىل؟ خفكيف كانت عنايته 

ً أشد الناس اهتامما وأكثرهم عناية بالدعوة إىل اهللا تعاىل، فكان يدعو خكان  ً
 يستخدم يف سـبيل ذلـك خإىل اهللا يف مجيع األماكن واألزمان واألحوال، وكان 

 :ليةِمجيع األساليب والوسائل املرشوعة املتاحة له، يظهر ذلك من األدلة التا
 بسوق ذي املجاز خرأيت رسول اهللا : (عن شيخ من بني مالك بن كنانة قال

وأبـو جهـل حيثـي :  قال.»قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا! يا أهيا الناس«: يتخللها يقول
دينكم، فـإنام يريـد لترتكـوا ّيا أهيا الناس، ال يغرنكم هذا عن : عليه الرتاب، ويقول

 .)خوما يلتفت إليه رسول اهللا : قال. آهلتكم، وترتكوا الالت والعزى

                                                       
 ).٣٤٦١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٦٧٩(، ومسلم )١٧٤١(أخرجه البخاري  :صحيح) ٢(
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٤/٦٣( أخرجه أمحد :صحيح )٣(



 

 ٤٦٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

رأيـت رسـول :  قال-ًوكان جاهليا فأسلم-عن ربيعة بن عباد من بني الديل 
قولوا ال إلـه ! يا أهيا الناس«: وهو يقول) ذي املجاز( يف اجلاهلية يف سوق خاهللا 

 والناس جمتمعون عليـه، ووراءه رجـل ويضء الوجـه أحـول، ذو »إال اهللا تفلحوا
هـذا : إنه صابئ كاذب، يتبعه حيث ذهب، فسألت عنـه؟ فقـالوا: غديرتني يقول
 .عمه أبو هلب

 حـني خّكانـت عامـة وصـية رسـول اهللا : ( قالاوعن أنس بن مالك 
 .)»الصالة وما ملكت أيامنكم«: و يغرغر بنفسهحرضته الوفاة، وه

ً حريـصا عـىل األمـر خ النبـيأرأيتم يا معرش الدعاة إىل اهللا تعاىل كيف كان 
 .باملعروف والنهي عن املنكر حتى يف آخر أنفاسه الرشيفة

مـل، وإلـيكم ، مجع فيها بني القـول والعخكانت هذه نامذج عامة من سريته 
 .ً بشكل خاص والتي جيمع فيها أيضا بني القول والعملخهذه النامذج يف دعوته 

خ 

 بعـد اهلجـرة إىل املدينـة يف بنـاء املـسجد، فـأمر بـذلك خرغب رسول اهللا 
، فعن أنس  مل يقترص عىل أمر أصحابه ببنائه، بل شارك معهمخولكنه . أصحابه

                                                       
، )٦٢-١/٦١(حلــاكم ، وا)٥/٦١ (»الكبــري«، والطــرباين يف )٤/٣٤١( أخرجــه أمحــد :إســناده جيــد )١(

 )].١٤٣، ١٤٢ص (»صحيح السرية النبوية«[
 »الـشعب«، والبيهقـي يف )٢٩٣٥(، وأبو يعـىل )٣/١١٧(، وأمحد )٢٦٩٧( أخرجه ابن ماجه :صحيح )٢(

 )].٢٢٠٠ (»صحيح ابن ماجه«[، )٧٠١٤ (»البحر الزخار«، والبزار )٨٥٥٢(



 

 ٤٦٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

لبنـاء [ينقلـون الـصخر ] خأصـحاب رسـول اهللا : أي[وجعلـوا : ( قالا
 : معهم، وهو يقولخ يرجتزون، والنبي وهم] املسجد

  اللهــم ال خــري إال خــري اآلخــرة«

  
 

ــاجرة ــصار وامله ــاغفر لألن   )»ف
 

 وهـم يناولونـه، -داملـسج: أي- يبنيـه خفكان النبي : (اويقول أنس 
 : يقولخوالنبي 

ـــيش« ـــيشَأال إن الع    اآلخـــرةُ ع

  
 

ــاجرة ــصار وامله ــاغفر لألن   )»ف
 

خ 

 ، حفر اخلندق يف غزوة األحزاب، فـأمر أصـحابه بحفـرهخّقرر رسول اهللا 
سالمه عليه عند ذلك، بل شارك مـع أصـحابه يف حفـره، ومل يقف صلوات ريب و

، ولقد  يوم األحزاب ينقل معنا الرتابخكان رسول اهللا : ( قالاعن الرباء 
 :ُوارى الرتاب بياض بطنه وهو يقول

ـــدينا« ـــا اهت ـــت م ـــوال أن   واهللا ل
  ن ســــــكينة علينــــــاَلِزْنَفــــــأ

  
 

ـــــــصدقنا وال صـــــــلينا   وال ت
ـــــاُإن األ ـــــوا علين ـــــد أب   »ىل ق

 

 :وربام قال: قال
ــــا« ــــوا علين ــــد أب ــــأل ق   إن امل

  
 

  »إذا أرادوا فتنــــــــة أبينــــــــا
 

                                                       
 ).٥٢٤(، ومسلم )٤٢٨(البخاري  أخرجه :صحيح) ١(
 )].٦١١ (»صحيح ابن ماجه«[ ، )٣/١١٨(، وأمحد )٧٤٢( أخرجه ابن ماجه :حصحي )٢(



 

 ٤٦٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .)ويرفع هبا صوته
خ 

 فكـان ،حابه يف شـهر رمـضان يف غزوة الفتح مع أصخخرج النبي الكريم 
 يصوم كام كان أصحابه يصومون معه، فبلغه عليه الصالة والسالم أن الناس خ

ّيشق عليهم الصيام، فرغب يف رفع مشقة الصيام عنهم يف سفر اجلهاد، فدعا بإناء 
من لبن أو ماء، وهو عىل راحلته، فرفعه إىل أقىص طول يده لـرياه النـاس، فـأفطر 

خـرج رسـول : ( قالببة إال أن أفطروا، فعن ابن عباس فلم يكن من الصحا
ُ، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بـامء، فرفعـه إىل يـده  من املدينة إىل مكةخاهللا 

 .)لرياه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك يف رمضان
خ 

إين جمهـود، :  فقـالخجاء رجـل إىل رسـول اهللا :  قالاعن أيب هريرة 
ما عندي إال ماء، ثم أرسـل ! والذي بعثك باحلق: فأرسل إىل بعض نسائه، فقالت

ال، والذي بعثك باحلق : َّمثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: إىل أخرى، فقالت
 . ما عندي إال ماء

ُ يضيف هذا الليلة، من«: فقال ِّ أنـا، :  فقام رجل من األنصار فقـال.»؟رمحه اهللاَُ
ِفانطلق به إىل رحله! يا رسول اهللا ْ ال، إال : هل عندك يشء؟ قالـت:  فقال المرأته،َ

                                                       
 .واللفظ له) ١٨٠٣(سلم ، وم)٧٢٣٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١١١٣(، ومسلم )١٩٤٨(البخاري  أخرجه :صحيح )٢(



 

 ٤٦٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ِّفعلليهم بيشء، فـإذا دخـل ضـيفنا فـأطفئي الـرساج، وأر: قوت صبياين، قال   يـهِّ
  فقعـدوا : ا نأكـل، فـإذا أهـوى ليأكـل فقـومي إىل الـرساج حتـى تطفئيـه، قـالَّأن

 .وأكل الضيف
قد عجـب اهللا مـن صـنيعكام بـضيفكام «:  فقالخفلام أصبح غدا عىل النبي 

 .»الليلة
خ

 

  فـأتى :  قـال-يف حديث طويل عـن حجـة الـوداع- اعن جابر بن عبداهللا 
إن دماءكم وأموالكم حـرام «:  بطن الوادي، فخطب الناس، وقال-خالنبي : أي-

يف بلدكم هذا، أال كـل يشء مـن أمـر ، يف شهركم هذا، عليكم، كحرمة يومكم هذا
َّاجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنـا 
ًدم ابن ربيعة بن احلارث، كان مسرتضعا يف بني سـعد فقتلـه هـذيل، وربـا اجلاهليـة 

 .»موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبداملطلب، فإنه موضوع كله
خ

 

 ترغيب املسلمني يف رد سبيهم إلـيهم، خجاء وفد هوازن تائبني، وأراد النبي 
ّ برد ما كان له ولبني هاشم، ثم رغب املسلمني يف رد ما لدهيم من سبيهمخفبدأ  ّّ. 

                                                       
 .واللفظ له) ٢٠٥٤(، ومسلم )٤٨٨٩( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٢١٨( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ٤٧٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 يف املـسلمني، خفقام رسول اهللا : ( قاالان خمرمة عن مروان واملسور ب
، وإين أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءوا تـائبني«: فأثنى عىل اهللا بام هو أهله، ثم قال

َقد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمـن أحـب مـنكم أن يطيـب ذلـك  ّ ِّّ َُ يعطيـه : أي-ُ
َيرد السبي بـرشط أن : أي-ّليفعل، ومن أحب أن يكون عىل حظه ف -بطيب نفسه َُّ َ
: فقـال النـاس. »ّحتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اهللا علينا فليفعل -ُيعطى عوضه

 .!)ّقد طيبنا ذلك يا رسول اهللا
 كان يسارع إىل فعل ما كان يأمر بـه أصـحابه، خفخالصة الكالم أن النبي 

لسالم يبادر إىل اجتناب ما كان ينهى عنـه أصـحابه، وقـد كام كان عليه الصالة وا
 .كان لذلك أثر كبري يف استجابة الصحابة ألمره وهنيه

خ 
وبعدما تقدم، أقدم فيام يـيل نـامذج مـن حيـاة سـلفنا الـصالح، الـذين كـانوا 

 -خعد النبـي ب-يسارعون إىل فعل الطاعات وترك املنكرات، فكانوا خري أسوة 
 .ًملن بعدهم، وكانوا حقا خري الدعاة للناس بأقواهلم وأفعاهلم

ا 

 »؟ًمن أصبح منكم اليوم صـائام«: خقال رسول اهللا : ايقول أبو هريرة 
فمـن «: قال. أنا:  قال أبو بكر»وم جنازة؟فمن تبع منكم الي«: قال. أنا: قال أبو بكر

                                                       
 ).٤٣١٩، ٤٣١٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٤٧١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

  فمـن عـاد مـنكم اليـوم «: قـال. أنـا:  قـال أبـو بكـر»ًأطعم منكم اليوم مـسكينا؟
  مـا اجـتمعن يف امـرئ، إال «: خفقـال رسـول اهللا . أنـا: أبو بكر:  قال»ًمريضا؟

 .»دخل اجلنة

ا 

ال : ّحج عمر، فلام كان بضجنان قـال: (عاىلرمحه اهللا تَّيقول سعيد بن املسيب 
ّإله إال اهللا العيل العظيم، املعطي ما شاء ملن شاء، كنت أرعـى إبـل اخلطـاب هبـذا 
ُالوادي، يف مدرعة صوف، وكان فظا، يتعبني إذا عملت، ويـرضبني إذا قـرصت ُُ ُ ً ٍ .

ٌوقد أمسيت ليس بيني وبني اهللا أحد  :ثم متثل! ُ
ــش ــى ب ــرى تبق ــا ت   اشتهال يشء مم

ــه   ًمل تغــن عــن هرمــز يومــا خزائن
ــه ــاح ل   وال ســليامن إذ جتــري الري

ــت  ــي كان ــوك الت   لعزهتــاأيــن املل
ٍحوض هنالك مورود بـال كـذب ٌ  

 

  ُ املــال والولــدويفنــىيبقــى اإللــه 
ٌواخللد قـد حاولـت عـاد فـام خلـدوا َ  
  ُواإلنـــس واجلـــن فـــيام بينهـــا تـــرد

  ُ يفـــدٌمـــن كـــل أوب إليهـــا وافـــد
ــا  ــن ورده يوم ــد م ــام وردواًال ب ك

  

 

ا 

ٍكان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من نخل: (ايقول أنس  وكـان ، ً
ًأحب أمواله إليه بريحاء، وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهللا  ُ ُلها ُ يـدخخَّ

                                                       
 ).١٠٢٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).٤٤/٣١٦(ابن عساكر  )٢(



 

 ٤٧٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

! " # $ % & : فلام أنزلت هذه اآلية: قال أنس. ٍويرشب من ماء فيها طيب

إن اهللا ! يا رسـول اهللا:  فقالخقام أبو طلحة إىل رسول اهللا . ]٩٢:آل عمران[  '
َّوإن أحب أموايل إيل بريحـاء، ، ! " # $ % & ': تبارك وتعاىل يقول َّ

ُهنا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا، فضعها يا رسول اهللاوإ  . حيث أراك اهللا!ٌّ
ٌبـخ، ذلـك مـال رابـح«: خفقال رسول اهللا : قال  ٌذلـك مـال رابـح، وقـد! ٍ

َسمعت ما قلت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني ُ«. 
ِ فقـسمها أبـو طلحـة يف أقاربـه وبنـي !يـا رسـول اهللاأفعـل : فقال أبو طلحة

 .)عمه

ي 

 واملسلمون معه إىل املدينة، وكان فيهم من يرشب اخلمر خهاجر النبي 
´ µ : ألهنا مل حترم بعد، وبعدما استقرت األقدام يف املدينة، قال تعاىل

Ã Â Á À ¿ ¾ ½       ¼ » º ¹¸ ¶ ]اللهم : ، فقالوا]١٩:البقرة
ًبني لنا يف اخلمر بيانا شافيا، فقال تعاىل ً ّ:~ } | { z y  x w v  

ًاللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا، فحرم اهللا : ، فقال الفاروق عمر]النساء[ ً اخلمر ّ
ًحتريام هنائيا، فقال تعاىل ً :% $ # " !  , + * ) ( ' & 

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3  2 1 0 / . -
F E D C BA @ ]املائدة[. 

                                                       
 ).٩٩٨(، ومسلم )١٤٦١(البخاري  أخرجه :صحيح )١(



 

 ٤٧٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

وا مـا كـان يف بيـوهتم مـن اخلمـر وأراقـوه يف انتهينا، انتهينا، وأخرج: فقالوا
 .شوارع املدينة
ً  أبا طلحة وأبا أيوب ورجاال-اخلمر: أي-إين لقائم أسقيها : (اقال أنس

 :هل بلغكم اخلرب؟ قلنـا:  يف بيتنا، إذ جاء رجل فقالخمن أصحاب رسول اهللا 
فـام : ق هـذه القـالل، قـالِرَأ! يـا أنـس: فإن اخلمر قـد حرمـت، فقـال: ال، قال

 .)راجعوها وال سألوا عنها، بعد خرب الرجل

ا 

ُتضيفت أبا هريرة : (عن أيب عثامن النهدي قال ً سبعا فكان هو وامرأتـه اّ
ً الليل أثالثا، يصيل هذا، ثم يوقظ هذا، ويـصيل -يتناوبون: أي- وخادمه يعتقبون
 .)هذا، ثم يوقظ هذا

 

 يف غـزوة ذات خخرجنا مـع رسـول اهللا : ( قالبعن جابر بن عبداهللا 
ً قـافال، وجـاء خ، فأصيبت امرأة من املرشكني، فلام انـرصف رسـول اهللا الرقاع

ًزوجها وكان غائبا، فحلف أن ال ينتهي حتى هيريق دما يف أصـحاب حممـد   ،خً
من رجل يكلؤنـا ليلتنـا «: ً منزال، فقالخ، فنزل النبي خفخرج يتبع أثر النبي 

َ فانتدب رجل من املهاجرين، ورجل من األنصار، فقاال»؟ذهه ِ ُ نحـن يـا رسـول : ْ
                                                       

 .واللفظ له) ١٩٨٠(، ومسلم )٤٦١٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢/٦٠٩ (»سري أعالم النبالء« )٢(



 

 ٤٧٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

فلـام . وكانوا نزلوا إىل شعب مـن الـوادي:  قال.»ِّفكونوا بفم الشعب«: قال!. اهللا
ُّأي الليل أحب إليـك : ِّخرج الرجالن إىل فم الشعب، قال األنصاري للمهاجري

 . اكفني أوله: أو آخره؟ قالأن أكفيكه، أوله 
فاضطجع املهاجري، فنام، وقام األنصاري يـصيل، وأتـى الرجـل، فلـام رأى 

 القـوم، فرمـاه بـسهم، فوضـعه فيـه، فنزعـه، شخص الرجل عـرف أنـه ربيئـة
ًفوضعه، وثبت قائام، ثم رماه بسهم آخر، فوضعه فيه فنزعه، فوضعه، وثبت قائام ً .

 صاحبه َّ، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهبثم عاد له بثالث، فوضعه فيه
ُاجلس فقد أتيت: فقال ُ. 

فلــام رأى .  بــه، فهــربفوثــب، فلــام رآمهــا الرجــل، عــرف أن قــد نــذروا
كنـت يف : أال أهببتني؟ قال! سبحان اهللا: املهاجري ما باألنصاري من الدماء، قال

َسورة أقرؤها، فلم أحـب أن أقطعهـا حتـى أنفـذها ِ ُ ُام تـابع الرمـي ركعـت، فلـ. ُّ َ
ًلوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول اهللا ! وأيم اهللا. ُفأريتك ِّ  بحفظه، لقطع نفـيس خُ

 .ِقبل أن أقطعها أو أنفذها
 .هؤالء هم أسالفكم فبهم اقتدوا هتتدوا! اإلسالم ويا دعاة !فيا أهيا املسلمون

                                                       
 .حارسهم: ربيئة القوم )١(
 .أيقظ: َّهبأ )٢(
 .شعروا: نذروا )٣(
، )١٠٩٣(، وابـن حبـان )٣٦(، وابن خزيمة )١٩٨(، وأبو داود )٣٤٤، ٣/٣٤٣( أخرجه أمحد :حسن) ٤(

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٨٥٨(، والدارقطني )٢٥٩، ١/٢٨٥(واحلاكم 



 

 ٤٧٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 
 

ُان، أي إنسان كان، وكـل إنـسان، ألن اإلسـالم رسـالة اهللا اإلنس: املدعو هو ُّ
s r :  إىل النـاس أمجعـني، قـال تعـاىلخًاخلالدة التي بعث اهللا هبـا حممـدا 

y x w v u t ]١٥٨:األعراف[. 
 .]٢٨:سبأ[ z  y x   w v u }: وقال تعاىل

ُوهذا العموم بالنسبة للرسالة والدعوة ال يستثنى منه أي إنسان، فكل إنـسان 
ُبالغ عاقل خماطب باإلسالم ومكلف بقبوله، واإلذعان له، مهام كان جنسه ونوعه  ُ ٌٌ
ًولونه ومهنته وإقليمه، ذكرا كان أو أنثى، إىل غري ذلك مـن الفـروق بـني البـرش،  ُ ُ ُ

 العـريب كـأيب بكـر، واحلبـيش كـبالل، خن بمحمـد ولذلك فقد كـان ممـن آمـ
والرومي كصهيب، والفاريس كسلامن، واملرأة كخدجيـة، والـصبي كعـيل بـن أيب 

 .طالب، والغني كعثامن بن عفان، والفقري كعامر ريض اهللا عنهم أمجعني
 

 .ُ وهم السادة والكرباء»املأل« :الصنف األول
 .اس وعامتهم مجهور الن:الصنف الثاين
 . أهل الكتاب:الصنف الثالث
 . املنافقون:الصنف الرابع
 .ُ العصاة:الصنف اخلامس

                                                       
 .فضل إهلي.  د»مراعاة أحوال املخاطبني«كتاب : انظر )١(



 

 ٤٧٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ٍفعىل الداعي إىل اهللا أن يكون عىل علم بأصناف املدعوين؛ ليدعو كـل صـنف 
َبالطريقة التي تناسبه؛ ويراعي أحواهلم ُ. 

 

ُأنـه ال يراعـي : قون يف دعوهتم ألسباب كثرية منهـاُهناك بعض الدعاة ال يوف
أحوال املدعوين أو املخاطبني يف دعوته، إما باإلفراط وإما بالتفريط، فمن الـدعاة 

ًمن ال يلقي للمدعوين أو املخاطبني باال  ُ ْ ُ ومنهم من يغري ويبـدل يف )ٌوهذا تفريط(َ ُ ُ
ِاألصــول واألســس ويقــع يف معــصية اهللا بحجــة مراعــاة أ ِ ِ حــوال املــدعوين أو ِ

 .)ٌوهذا إفراط(املخاطبني 
ٌومراعاة أحوال املدعوين أو املخاطبني أمر مرشوع يف الكتاب والسنة ٌ ِ ُ. 

 

ُتظهر مراعاة أحوال املدعوين أو املخاطبني يف كتاب اهللا مما ييل ُ: 
 

ٌ من أمة إال خال فيها نذير، وكان من حكمة اهللا عز وجل أنه بعـث إىل كـل ْنإ ٍ
ًأمة نبيا منهم، وبلساهنم، وبمعجزات تناسب عرصه، ويف كل هذا مراعاة ألحوال  ٍ

 .من بعث إليهم األنبياء عليهم السالم، وإليكم تفصيل هذا الكالم

 .أقوامهمُاصطفاء اهللا تعاىل األنبياء عليهم السالم من بني . أ
ومما يدل عىل رضورة علم الداعية بأحوال املـدعوين وأمهيـة مراعاهتـا أثنـاء 
الدعوة إىل اهللا عز وجل إن اهللا عز وجل اصطفى األنبياء واملرسلني عليهم السالم 

 :من بني أقوامهم، فعىل سبيل املثال

 َِ     



 

 ٤٧٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ــشعراء[ Ë Ê É È Ç : قــال تعــاىل  y x w v u: ، وقــال تعــاىل]١٠٩:ال
 .]١٤٢:الشعراء[ F E D   C B: ، وقال تعاىل]١٢٩:الشعراء[

ًفبني سبحانه وتعاىل أن نوحا وهـودا وصـاحلا علـيهم الـسالم كـانوا إخوانـا  ً ً ً ّ
 .يف النسب: ألقوامهم، أي

واهللا -ًبعث اهللا تعاىل إىل كل أمة نبيا منهم، وكانـت احلكمـة يف ذلـك وهكذا 
 أن الناس يكونون أفهـم لكـالم النبـي املبعـوث إلـيهم ألنـه مـنهم، -تعاىل أعلم

وأعرف بحاله يف صدقه وأمانته، وأقرب إىل اتباعه، وكـذلك فـالنبي املبعـوث يف 
 .قوم هو منهم أعرف هبم وبمشاكلهم ورغباهتم

 . تعاىل الرسل عليهم السالم بألسنة أقوامهمبعث اهللا. ب
ومما يدل عىل رضورة مراعاة أحـوال املخـاطبني، وأمهيتهـا يف الـدعوة إىل اهللا 

ًتعاىل، أن اهللا عز وجل مل يرسل رسوال إال بلسان قومه، قـال تعـاىل ْ : h g f

{ z y x wv u t s r q p on m l k j i 

ليفقهـوا :  أي n m:  وكانت احلكمة يف ذلك كام جاء يف قوله تعـاىل]إبراهيم[
إننـا مل نفهـم مـا : عنه ما يدعوهم إليه، فال يكون هلم حجـة عـىل اهللاِ، وال يقولـوا

 .خوطبنا به
مام األنبياء ومما ينبغي التنبيه إليه أنه ال حجة للعجم يف هذه اآلية للكفر بنبوة إ

 ترمجـة خُ ألن من ترجم له ما جاء به النبـي الكـريم ،خوقائد املرسلني حممد 
 .يفهمها لزمته احلجة



 

 ٤٧٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .ٍإعطاء اهللا عز وجل األنبياء عليهم السالم معجزات تالئم حال أقوامهم. ج
أيد الرب عز وجل النبيني واملرسلني عليهم السالم بمعجزات متنوعة، فمـام 

 معجزة عليه السالمعيسى ، ومما أيد تعاىل  معجزة العصاه السالمعليموسى أيد به 
، ومن املعجزات التي وهبهـا اهللا عـز وجـل إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى

مـا مـن األنبيـاء «: خ، قال لنبينا الكريم القرآن الكريم الذي أوحاه اهللا تعاىل إليه
 آمن عليه البرش، وإنام كـان الـذي أوتيـت ُمن نبي إال قد أعطي من اآليات ما مثله

ًوحيا أوحاه اهللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ًّ«. 
ّكام بني ذلـك كثـري -وكانت احلكمة يف تنوع معجزات األنبياء عليهم السالم 

 .تها ألحوال أقوامهم مراعاة مناسب-من علامء األمة
ِومما ال شك فيه أنه تتجىل يف مالءمة معجزات األنبياء عليهم الـسالم أحـوال  َ َ
ُأقوامهم رضورة مراعاة أحوال املخاطبني يف الدعوة إىل اهللا تعاىل واختيار الوسيلة 

 .واألسلوب املناسبني هلم، واهللا تعاىل أعلم
خ 

ّومما يدل عىل رضورة التعرف عىل أحوال املدعوين ومراعاهتا أثنـاء الـدعوة، 
أنه سبحانه وتعاىل أمر نبيه الكريم عليه الـصالة والـسالم بالقيـام بالـدعوة بعـدة 
طرق، فعىل سبيل املثال جاء األمر اإلهلي بالقيام بالدعوة بثالث طرق يف قوله عـز 

 . ]١٢٥:النحل[ w v¢ ¡ � ~ }| { z y x : وجل
                                                       

 .واللفظ له) ١٥٢(، ومسلم )٧٢٧٤( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٤٧٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 : بالقيام بالدعوة بثالث طرق، وهيخففي اآلية الكريمة أمر اهللا تعاىل نبيه 
 . احلكمة-١
 . املوعظة احلسنة-٢
 . املجادلة بالتي هي أحسن-٣

ام ابـن القـيم يف ُوتستخدم مع كل صنف طريقة تناسـبه وتالئمـه، قـال اإلمـ
 : جعل اهللا سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب اخللق: تفسري هذه اآلية

ُفاملستجيب القابل الذكي   .يدعى بطريق احلكمة: ُالذي ال يعاند احلق وال يأباهُ
ٍعنده نوع غفلة وتأخروالقابل الذي  ٍ ْ يدعى:ُ وهـي األمـر : باملوعظة احلـسنة: ُ

 .هيبوالنهي املقرون بالرتغيب والرت
 .بالتي هي أحسن ُلَجياد ُواملعاند اجلاحد

ّوورد األمر الرباين باستخدام الشدة والغلظـة مـع الكفـار واملنـافقني يف قولـه 
 .]التوبة[ ! " # $ % & ') ( *+ , - .:تعاىل

 بجهــاد الكفــار ُفــأمره اهللا: ( يف تفــسري اآليــةبقــال عبــداهللا بــن عبــاس 
 .)، وأذهب الرفق عنهمنبالسيف، واملنافقني باللسا

 باسـتخدام عـدة طـرق يف خأن اهللا عز وجل أمر النبـي : وخالصة الكالم
 اهللا تعاىل، مع كل صنف الطريقة التي تناسبه، وإن اختيـار طريقـة مـن الدعوة إىل

                                                       
 ).١١/٥٦٦ (»تفسري الطربي« )١(



 

 ٤٨٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 يتطلـب معرفـة حـال تلـك الطائفـة حتـى ،تلك الطرق مع طائفة من الطوائـف
 .ُتستخدم الطريقة املالئمة هلا

 

اعاة أحوال املدعوين وأمهيتها أن اهللا عز وجـل ًأيضا عىل رضورة مر ُّومما يدل
 :قد راعى أحوال العباد فيام رشعه هلم، ويتجىل هذا فيام ييل

ِ مراعاة أحوال الناس يف ترتيب نزول القرآن الكريم-أ ِ. 
 عىل رضورة مراعاة أحوال الناس يف الدعوة أن اهللا عز وجـل راعـى ُّومما يدل

 .ترتيب التنزيلأحوال العباد يف 
 سورة املفصل، -القرآن: أي-َإنام نزل أول ما نزل منه : (...لقول عائشة ت

ُفيها ذكر اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ُ ُ. 
ًال ندع اخلمر أبدا: (لقالوا) ال ترشبوا اخلمر: (ولو نزل أول يشء َ : ولو نزل). ُ

 وإين جلاريـة خلقد نزل بمكة عـىل حممـد ). ًداُال ندع الزنا أب: (لقالوا) ال تزنوا(
وما نزلت سـورة البقـرة والنـساء . ]القمر[Í Ì Ë Ê É È Ç: ُألعب

 .)-باملدينة: أي-إال وأنا عنده 
ِ مراعاة أحوال النفوس البـرشية يف لُويتضح فيام ذكرته أم املؤمنني عائشة  ِ ُ

 .ترتيب التنزيل
                                                       

 ).٤٩٩٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٤٨١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

أشارت إىل احلكمة اإلهليـة : (لًل احلافظ ابن حجر تعليقا عىل ما ذكرته قا
ُ، وأن أول مـا نـزل مـن القـرآن الـدعاء إىل التوحيـد، والتبـشري يف ترتيب التنزيل

عىل ذلـك فلام اطمأنت النفوس .  بالنارللمؤمن واملطيع باجلنة، وللكافر والعايص
ال : ( لقـالوا، ال تـرشبوا اخلمـر:ولو نزل أول يشء: (أنزلت األحكام وهلذا قالت

ُّوذلك ملا طبعت عليه النفوس من الن) ندعها ُ  .)فرة عن ترك املألوفِ

 .ٍ مراعاة أحوال الناس بترشيع رخص عند القيام بأركان اإلسالم األربعة-ب
حلج من أركان اإلسالم، واقتضت جعل اهللا تعاىل الصالة والزكاة والصوم وا

ًحكمته جل جاللـه بتـرشيع رخـص للعبـاد عنـد القيـام هبـا مراعـاة لظـروفهم  ِ ٍ ُ
 :وأحواهلم، فعىل سبيل املثال

ًالوضوء، جاء فيه رخصة التيمم يف حال عدم وجود املاء مثال، ويف حال * 
x w v u t s : قال تعاىل. عدم القدرة عىل استخدام املاء
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سـبحانه فيهـا - رخص اهللا الصالة يف حالة املرض واخلوف والسفر واملطر، *

مامل يرخص يف حال الصحة واألمن واإلقامة، واألدلـة عـىل ذلـك كثـرية 
 .صحيحة تطلب من مظاهنا

                                                       
 ).٩/٤٠ (»فتح الباري« )١(



 

 ٤٨٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 . مراعاة أحوال الناس بترشيع التفريق بني حالتي اخلطأ والعمد يف األحكام-ج
ومما يدل عىل عظيم اهتامم اإلسالم بأحوال الناس وظروفهم، ومراعاهتـا أنـه 

ِ حالتي اخلطأ والعمد يف األحكام فعىل سبيل املثالّفرق بني ِ: 
ًاألكل والرشب عمدا وخطأ يف هنار رمضان، فيؤاخـذ الـصائم عـىل العمـد *  ً

 .ويعفى عنه يف حال اخلطأ والنسيان
ًالقتل عمدا وخطأ*  ً. 

 . مراعاة اختالف أحوال الناس بترشيع التنويع يف عقوبة الزنا-د
اة أحوال املدعوين وأمهيتها ما رشع اهللا تعـاىل مـن  عىل رضورة مراعُّومما يدل

 ،التنويع يف عقوبة الزنا، حيث جعل عقوبة مرتكبي هذه اجلريمة عىل قدر نسياهنم
فقـرر أن عقوبـة الـزاين البكـر اجللـد مائـة . ونكراهنم للنعمة التي أنعمها علـيهم

 .ُوالنفي سنة، وعقوبة الثيب اجللد مائة والرجم
ُ، البكر بالبكر جلد ً قد جعل اهللا هلن سبيال! خذوا عني!عنيخذوا «: خقال 

 .»ٍمائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
 ألن معـصيته أقـبح ،فجعل اهللا تعاىل عقوبة املحصن أشد مـن عقوبـة البكـر

 مل يمنحهـا البكـر، ،قايـة نفـسه عـن احلـرامحيث منحه اهللا تعاىل نعمة وفرصة لو
 . وزادت العقوبة كذلك، زاد قبح املعصية،فبزيادة النعمة

                                                       
اختلف أهل العلم يف اجلمع بني اجللد والرجم للزاين الثيب والراجح االقتصار عـىل الـرجم فقـط ألنـه  )١(

 .خفعل النبي 
 ).١٦٩٠( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ٤٨٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 . مراعاة أحوال الناس بترشيع التنويع أو التخيري يف الكفارات-و
رشع اهللا عــز وجــل كفــارات لتكفــري ســيئات العبــاد وتطهــريهم مــن اآلثــام 

 كـي ، أنـواع الكفـارات عديـدةوالذنوب، ومل يقترص لطفه هبم عىل ذلك بـل جعـل
كفـارة يتمكنوا من اختيار النوع امليسور هلم منها، فعىل سـبيل املثـال رشع اهللا تعـاىل 

فإذا تعـذر  أو حترير رقبة، ، أو كسوهتم،إطعام عرشة مساكنيّ فخري العباد بني يامن،َاأل
 .لذلكثالثة أيام كفارة عليهم الكفارة بأحد هذه األمور الثالثة رشع هلم صيام 

 رقبة مؤمنة عند تعذر حترير بصوم شهرين متتابعنيكذلك أذن املوىل عز وجل 
 .يف كفارة قتل اخلطأ

ًكام رشع اهللا عز وجل التخيري يف كفارة قتل املحرم الصيد متعمدا بـني اهلـدي 
 .والصيام والطعام

 :كفارة الظهار جاء الرتتيب عىل النحو التايلويف 
 . حترير رقبة-١
 .ين متتابعني ملن مل يستطع العتق صوم شهر-٢
 .ً إطعام ستني مسكينا ملن مل يستطع الصوم-٣

أن اإلســالم قـد راعــى أحـوال النــاس بتـرشيع التنويــع : فخالصـة الكـالم
وهذا ممـا ال شـك فيـه ينبـه عـىل رضورة اهـتامم الداعيـة . والتخيري يف الكفارات

 .بأحوال الناس وظروفهم عند خماطبته إياهم



 

 ٤٨٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 :عىل النحو التايلملن جامع يف هنار رمضان  ترتيب الكفارة خاهللا ّوسن رسول 
 . عتق رقبة-١
 . صوم شهرين متتابعني ملن مل يستطع العتق-٢
 .ً إطعام ستني مسكينا ملن مل يستطع الصوم-٣

بينام نحن جلـوس عنـد : ( قالافقد روى اإلمام البخاري عن أيب هريرة 
 .»ما لك؟«: قال. هلكت! يا رسول اهللا:  فقال إذ جاءه رجل،خالنبي 

 .وقعت عىل امرأيت وأنا صائم: قال
فهل تستطيع أن «: قال. ال:  قال.»هل جتد رقبة تعتقها؟«: خفقال رسول اهللا 

. ال:  قال»ًفهل جتد إطعام ستني مسكينا؟«: قال. ال:  قال»تصوم شهرين متتابعني؟
َ بعـرق فيهـا متـر، خ النبـي ُفبينـا نحـن عـىل ذلـك أيت. خفمكث النبي : قال َ

َوالعرق  فقـال .»ّخـذها، فتـصدق بـه«: قال. أنا:  فقال»أين السائل«: كتل، قالِامل: َ
 أهـل -ّيريد احلـرتني-ما بني البتيها ! أعىل أفقر مني يا رسول اهللا؟ فواهللا: الرجل

 .بيت أفقر من أهل بيتي
 .»أطعمه أهلك«: ى بدت أنيابه، ثم قال حتخفضحك النبي 

ًويف احلـديث أيـضا أن : (ًقال احلافظ ابن حجر تعليقا عىل احلديث الـرشيف
ومل يقترص األمـر عـىل مراعـاة . )الكفارة باخلصال الثالث عىل الرتتيب املذكور

                                                       
 ).١١١١(، ومسلم )١٩٣٦( أخرجه البخاري :يحصح )١(
 ).٤/٢١٣( البن حجر »فتح الباري« )٢(



 

 ٤٨٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ّ فقرر أن إطعـام ، حال من كان عليه الكفارةخ بل راعى النبي ،الرتتيب املذكور
ً أعطيه من الصدقة ألهل بيته يكفيه عن إطعام ستني مسكيناما ُ َ ُ. 

 

ِلقد كان إمام الدعاة وقدوهتم رسـولنا الكـريم صـلوات ريب وسـالمه عليـه  ُ
َيعتني عناية شديدة بأحوال املخاط ًما بالغا بمراعـاة اخـتالف بني، وكان هيتم اهتامًً ً

 . وشخصياهتم أثناء الدعوة والتوجيه واإلرشاد،أحوال الناس
 خ وأعظم الشاهدين ربنا عز وجل بقيـام النبـي ،وقد شهد أصدق القائلني

W VU   T S R Q P : بالدعوة إىل اهللا تعاىل عىل بصرية، فقـال عـز مـن قائـل

c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X ]يوسف[. 
ِ يدعو عىل بصرية فيام يدعو إليه، وعىل بـصرية يف حـال املـدعو، خفقد كان  ٍ ٍ

ٍوعىل بصرية يف كيفية الدعوة، وقـد جتلـت عنايتـه الكريمـة بـأحوال املخـاطبني، 
 :وظهر اهتاممه بمراعاهتا يف عدة صور وأشكال منها

خ
 

 خ أنـه : بأحوال املدعوين ومراعاهتـاخومما يدل عىل اهتامم النبي الكريم 
ُ إىل اليمن أخربه عـن حـال مـن سـيأتيهم، كـام أمـره املا بعث معاذ بن جبل 

 .ىل أحواهلمًبمراعاة الرتتيب والتدرج يف الدعوة نظرا إ
 ملعـاذ بـن جبـل، حـني بعثـه إىل خقال رسول اهللا :  قالبعن ابن عباس 

ٍإنك ستأيت قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعه«: اليمن  إله إال أن يشهدوا أن ال: م إىلً



 

 ٤٨٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 فـأخربهم أن اهللا قـد فـرض ،ًاهللا، وأن حممدا رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لـك بـذلك
عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد 
ُّفرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فرتد عـىل فقـرائهم، فـإن هـم أطـاعوا لـك  ُ ُ ً

 .»، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب فإياك وكرائم أمواهلم،بذلك
 اً أخـرب معـاذا خفمام نجده يف هذا احلديث الرشيف أن النبي الكـريم 

 .عن حال من أرسله إليهم
هي كالتوطئة للوصـية لتـستجمع : (ًيقول احلافظ ابن حجر مبينا حكمة ذلك

 تكون العناية يف خماطبتهم  فال، لكون أهل الكتاب أهل علم يف اجلملة،مهته عليها
ًكمخاطبة اجلهال من عبدة األوثان، ونجد يف هذا احلـديث الـرشيف أيـضا أمـره 

 ). بمراعاة الرتتيب يف الدعوةاً معاذا خ
بدأ بـاألهم فـاملهم، وذلـك مـن : (ًويقول احلافظ ابن حجر مبينا حكمة ذلك

 .)من النفرةالتلطف يف اخلطاب ألنه لو طالبهم باجلميع يف أول مرة مل يأ
خخ 

 وتعظيمهم إياه، خَّإن من املعروف املشهور حب الصحابة للرسول الكريم 
 أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأوالدهم والناس أمجعني، وكـانوا خلقد كان 

ُلقـد وفـدت عـىل ! أي قـوم(:  حتى وصفهم عدوهم لقومه بقولـهخيعظمونه 
                                                       

 ).١٩(، ومسلم )١٤٩٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٣/٣٥٩ (»فتح الباري« )٢(

َ  



 

 ٤٨٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ّإن رأيت مليكا قط يعظمـه ! ُامللوك، ووفدت عىل قيرص وكرسى والنجايش، واهللا ُّ ً
ٍأصحابه ما يعظم أصحاب حممد   .)ً حممداخُ

 فكيـف يكـون ، هبـذه الـصورةخوإذا كان حب الصحابة وإجالهلم للنبي 
رسـول اهللا حرصهم واشتياقهم لالستامع له؟ لكن وبرغم هذا احلـب كلـه، كـان 

 ومل يكن يعظهم كل يوم، وكان كـذلك يقـصد ، يراعي األوقات يف تذكريهمخ
 :يف خطبته، وفيام ييل ما يدل عىل ذلك

 . أصحابه باملوعظةخّ ختوله -أ
ِ يتخولنـا باملوعظـة يف األيـامخكـان النبـي : ( قـالاعن ابن مسعود  ّ، 

 .) السآمة عليناَكراهة

َ قرص خطبته -ب  .خِ
ً يطيل اخلطبة، بل كانت خطبته قصداخّومل يكن النبي الكريم  ُ ُ . 

، فكانـت خكنـت أصـيل مـع رسـول اهللا : ( قـالاعن جابر بن سمرة 
ً، وخطبته قـصداًصالته قصدا ُ( .ّكـام ذكـر املـال عـيل -ًهنـا قـصدا واملـراد بكو

 .)متوسطة بني اإلفراط والتفريط من التقصري والتطويل: (-القارئ
                                                       

 ).٢٧٣٢، ٢٧٣١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٨٢١(، ومسلم )٦٨( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٨٦٦( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 ).٣/٤٩٨ (»مرقاة املفاتيح«: انظر )٤(



 

 ٤٨٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

َ أصحابه باملوعظة يف األيام، وقرص خطبته خومما ال شك فيه أن ختول النبي  ِ

 .يدالن عىل رضورة مراعاة أحوال الناس يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

خ
 

 بمراعاة أحوال املخاطبني أنه كان هيـتم خومما يدل عىل عناية النبي الكريم 
 وترسيخ معانيه يف أذهاهنم، وقـد كـان عليـه الـصالة والـسالم ،بتفهيمهم كالمه

ّ ووسائل متنوعة لتحقيق هذا اهلدف، وقد جتىل هـذا يف ،ُيستخدم أساليب متعددة
 :سريته املطهرة يف عدة أشكال وصور عديدة، منها ما ييل

ً كان فصال بيناخُ كون كالمه -أ ً. 
ِ مل يكن يرسد احلديث كرسدكمخأن رسول اهللا  (لعن عائشة  ُ(. 

   ومعنـى احلـديث ،و اإلتيان بالكالم عىل الوالء واالسـتعجال فيـهه: ُوالرسد
 بعـضه إثـر ً، يتابع احلديث اسـتعجاالخمل يكن : (-كام ذكر احلافظ ابن حجر-

 .)بعض لئال يلتبس عىل املستمع

 . مع تبيني احلروف واحلركاتخٍبل كان هناك تأن ومتهل يف كالمه 

                                                       
 ).٢٤٩٣(، ومسلم )٣٥٦٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٦/٥٧٨ (»فتح الباري« )٢(



 

 ٤٨٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

كـان كـالم : ( بقوهلـاخالمـه  كلّوصورت أم املؤمنني عائشة الصديقة 
ً كالما فصالخرسول اهللا  ، وقد بلـغ اهتاممـه صـلوات ) يفهمه كل من سمعهً

ّريب وسالمه عليه هبذا حتى لو عد العاد حديثه ألحصاه، عـن عائـشة  أن : (لّ
ّ كان حيدث حديثا لو عـده العـاد ألحـصاهخالنبي  ًّ( صـلوات اهللا وسـالمه ،

 مـن ،ّعليه، أين هذا من أولئك الذين جيعلون كل مههم إلقاء ما أخذوه وحفظـوه
 فهمـوا ٌ من هنا وهناك عىل مسامع احلارضين، سواء،ُكلامت وعبارات عىل عجالة

ْنصف كالمهم أو ثلثه أو ربعه أو سد ُ ُْ َ ًسه، أم مل يفهموا منه شيئا؟ فإىل اهللا املشتكى، ُْ َ
 .وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 . للكالم أثناء الدعوة والتعليمخ إعادته -ب
ّ أنـه كـان يكـرره ويعيـده، ، بتفهيم السامعني كالمـهخومن مظاهر اهتاممه 

ال صـام مـن صـام «:  قـالخ عن النبي بفعن عبداهللا بن عمرو بن العاص 
 .»، ال صام من صام األبدصام من صام األبداألبد، ال 

استووا، استووا، استووا، فوالـذي «:  كان يقولخ أن النبي اعن أنس 
 .»، إين ألراكم من خلفي كام أراكم من بني يدينفيس بيده

                                                       
ــسن )١( ــو داود :ح ــه أب ــيبة )٦/١٣٨(، وأمحــد )٤٨٣٩( أخرج ــن أيب ش ــسائي يف )٨/٥٥١(، واب ، والن

 )].٢٠٩٧ (»الصحيحة«[، )٣/٢٠٧ (»السنن«، والبيهقي يف )٦/١٠٩ (»الكربى«
 ).٢٤٩٣(، ومسلم )٣٥٦٧( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
  .واللفظ له) ١١٥٩(، ومسلم )١٩٧٧( أخرجه البخاري :صحيح )٣(

، )١٠٨٣(، وأبـو عوانـة )٣٥١٤(، وأبـو يعـىل )٣/٢٦٨(، وأمحـد )٨١٣( أخرجـه النـسائي :صحيح )٤(
 )].٧٨٣ (»صحيح النسائي«[، )٨٠٨ (»رشح السنة«والبغوي يف 



 

 ٤٩٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 مـا رواه اإلمـام ، الكـالم أكثـر مـن ثـالث مـراتخومن شواهد إعادتـه 
:  خيطـب فقـالخسمعت رسول اهللا : ( قالبالدارمي عن النعامن بن بشري 

 فـام زال يقوهلـا حتـى لـو كـان يف .»أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار«
 .)امي هذا لسمعه أهل السوق، وحتى سقطت مخيصة كانت عليه عند رجليهمق

 يف هذه األحاديث الرشيفة كالمه؛ لتأكيد املعـاين وترسـيخها خّفكرر النبي 
 .يف أذهان املخاطبني، واهللا تعاىل أعلم

 . والتعليمه وسائل اإليضاح يف التوجيخ استخدامه -ج
قريب املعـاين إىل أفهـام الـسامعني مـا  بتخومن مظاهر اهتامم النبي الكريم 

كان يستخدمه عليه الصالة والسالم من وسـائل اإليـضاح أثنـاء قيامـه بالـدعوة 
 .واإلرشاد والتوجيه والتعليم

 رسـم اخلطـوط، خومن وسائل اإليضاح التي اسـتخدمها النبـي الكـريم 
ً خطا مربعـا، وخـطخّخط النبي :  قالاروى اإلمام البخاري عن عبداهللا  ً 

ًخطا يف الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا ً ّ ً  إىل هـذا الـذي يف الوسـط مـن ،ً
قـد أحـاط : أو-هذا اإلنسان، وهذا أجله حميط به «: جانبه الذي يف الوسط، وقال

اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هـذا ، وهذه  وهذا الذي هو خارج أمله-به
 .»هنشه هذا، وإن أخطأه هذا هنشه هذا

                                                       
 »املـشكاة«[، )١/٤٢٣(، واحلـاكم )٤/٢٧٢(واللفظ لـه، وأمحـد ) ٢٨١٤(لدارمي  أخرجه ا:صحيح )١(

)٥٦٨٧«.[ 
 ).٦٤١٧(البخاري  أخرجه :صحيح )٢(



 

 ٤٩١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 اروى األئمة أمحد والنسائي والدارمي واحلاكم عن عبداهللا بن مـسعود 
ً، ثم خط خطوطا عن »هذا سبيل اهللا«: ، ثم قالً خطاخخط لنا رسول اهللا : (قال

عىل كل سـبيل منهـا « -متفرقة: قال يزيد- »هذه سبل«: ه، ثم قاليمينه وعن شامل
U T S R Q P ON M L K J : ، ثـم قـرأ»شيطان يدعو إليه

V ]١٥٣:األنعام[ .(اخلطوط خ رسم النبي ،ففي هذا احلديث ويف الذي قبله 
 .سامعنيلتقريب املعاين إىل أفهام ال

ًقال املال عيل القاريء تعليقا عىل قول عبداهللا بن مسعود  : أي) خط لنا: (اّ
ًألجلنا تعليام وتفهيام وتقريبا ً  . ألن التمثيل جيعل املقصود من املعنى كاملحسوس،ً

 لتقريـب املعـاين إىل خوكذلك من وسائل اإليضاح التي استخدمها النبـي 
 .أفهام السامعني األدوات املادية

 غـرز بـني يديـه خ أن النبـي اروى اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري 
هـل تـدرون مـا «: ًغرزا، ثم غرز إىل جنبه آخر، ثم غرز الثالث، فأبعده، ثـم قـال

هذا اإلنـسان، وهـذا أجلـه، وهـذا أملـه، «: اهللا ورسوله أعلم، قال:  قالوا.»؟هذا
 .» دون ذلك- األجل جيتذبه ويقتطعه:أي-يتعاطى األمل خيتلجه 

                                                       
، )٣٤٩، ٢/٣٤٨(، واحلـاكم )٦(، وابـن حبـان )٢٠٧(، والـدارمي )١/٤٣٥( أخرجـه أمحـد :حسن )١(

 ].»وسوعة احلديثيةامل«[، )٢٢١٠ (»كشف األستار«، والبزار )٦/٣٤٣ (»الكربى«والنسائي يف 
 ).١/٤١١ (»مرقاة املفاتيح«: انظر )٢(
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٦/٣٣٩(، وأبو نعيم )١٨، ٣/١٧( أخرجه أمحد :إسناده جيد) ٣(



 

 ٤٩٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

   »فيتعاطى األمـل، فلحقـه األجـل دون األمـل«: »رشح السنة«ويف رواية يف 
 .فيلحقه املوت قبل أن يصله: أي-

 لتنبيـه ، استخدم ثالثة أعوادخيف هذا احلديث الرشيف أن النبي ومما نجده 
ث غـرز العـود الـذي كـان األمة عىل كون األجل أقرب إىل اإلنسان من أمله، حي

 كـم ،ّيمثل األجل أقرب إىل العود الذي يمثل اإلنسان من العود الذي يمثل أملـه
وال غرابـة يف هـذا !  وتقريبه إىل أفهامهم،ًكان حريصا عىل تفهيم كالمه للسامعني

¦ § ¨    :وقد وصفه أصدق القائلني جـل جاللـه فقـال عنـه

« ª © ]التوبة[. 

 . أسلوب رضب األمثالخ استخدامه -د
 بتفهيم السامعني كالمه، وتقريب املعـاين خّومما يتجىل فيه اهتامم رسول اهللا 

 .إىل أفهامهم، أنه كان يكثر من رضب األمثال
مثـل «: خقال رسـول اهللا :  قالاروى اإلمام البخاري عن أيب موسى 

 .»ّاحلي وامليتالذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل 

                                                       
شعيب : حتقيق/ املكتب اإلسالمي.  ط- »رشح السنة للبغوي«[ ، )٤٠٩١( حديث رقم :حسن إسناده) ١(

 ].األرناؤوط
 ).٩/١٢٩(ملال عيل القاري  »مرقاة املفاتيح« )٢(
 ).٧٧٩(، ومسلم )٦٤٠٧(البخاري  أخرجه :صحيح )٣(



 

 ٤٩٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ويف احلـديث رضب األمثـال : (ًقال احلافظ ابن حجـر تعليقـا عـىل احلـديث
 .)للتقريب لألفهام

: خقـال رسـول اهللا :  قـالاوروى اإلمام مسلم عن النعامن بن بـشري 
ّمثل املؤمنني يف توادهم وترامحه« ، إذا اشتكى منه عـضو، م وتعاطفهم، مثل اجلسدُ

 .»تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
 ،وفيـه جـواز التـشبيه: (ًقال اإلمام النـووي تعليقـا عـىل احلـديث الـرشيف

 .)ورضب األمثال لتقريب املعاين إىل األفهام
ً كـان يـستخدم عـددا مـن وسـائل خأن النبـي الكـريم : صة الكالمفخال

اإليضاح؛ لتقريب املعاين إىل أفهام السامعني، ولرتسيخها يف قلوهبم، ويف هذا بـال 
 .شك تتجىل عنايته الكريمة باملخاطبني، واهتاممه الرشيف بمراعاة أحواهلم

خ 

ً بمراعـاة أحـوال النـاس أيـضا مـن خـالل خ اهتامم النبي الكريم لقد جتىل
 :تعامله مع الوافدين عليه، فتأملوا معي ما ييل

 . باإلجابة عىل أسئلة الوافدينخ اهتاممه -أ
 أنـه كـان عليـه الـصالة ، بمراعاة أحـوال الوافـدينخومما يدل عىل عنايته 

ّظهـروا الغلظـة والـشدة يف والسالم هيتم باإلجابة عـىل تـساؤالهتم، حتـى ولـو أ
 .خماطبتهم إياه

                                                       
 ).٦/٥٥٩ (»فتح الباري« )١(
 .واللفظ له) ٢٥٨٦(، ومسلم )٦٠١١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١٤٠-١٦/١٣٩ (»رشح النووي« )٣(



 

 ٤٩٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

بينام نحن : ( يقولاومن ذلك ما رواه اإلمام البخاري عن أنس بن مالك 
، دخل رجل عىل مجـل، فأناخـه يف املـسجد، ثـم  يف املسجدخجلوس مع النبي 
هـذا :  بـني ظهـرانيهم، فقلنـاٌ متكـئخأيكم حممد؟ والنبـي : عقله، ثم قال هلم

ُالرجل األبيض املتكئ قـد «: خابن عبداملطلب؟ فقال له النبي : فقال له الرجل. ُ
ْإين سائلك فمشدد عليك يف املـسألة، فـال جتـد : خ فقال الرجل للنبي .»أجبتك ّ

 .ّعيل يف نفسك
ّأسألك بربك ورب من قبلك، آهللا أرسلك إىل :  فقال.»ْسل عام بدا لك«: فقال ّ

ّأنشدك باهللا، آهللا أمرك أن نـصيل الـصلوات :  قال»اللهم نعم«: الناس كلهم؟ فقال
أنشدك باهللا، آهللا أمـر أن نـصوم : قال. »اللهم نعم«: اخلمس يف اليوم والليلة؟ قال
أنشدك باهللا، آهللا أمرك أن تأخذ هذه :  قال.»اللهم نعم«: هذا الشهر من السنة؟ قال
 فقـال »اللهـم نعـم«: خا عىل فقرائنا؟ فقـال النبـي ّالصدقة من أغنيائنا فتقسمه

َآمنت بام جئت به، وأنا رسول م: الرجل ن ورائي من قومي، وأنا ضامم بـن ثعلبـة ُ
 .)أخو بني سعد بن بكر

 مل جتعلـه خومما نجد يف هذا احلديث أن شدة الوافد يف خماطبة النبي الكريم 
 جييـب عـن أسـئلته حتـى خم يرصف النظر عن إجابته، بل استمر النبي الكـري

 ).آمنت بام جئت به: (رشح اهللا صدره لإلسالم فقال
 أنـه جـاءه ، باإلجابة عىل تـساؤالت الوافـدينخوقد بلغ من شدة اهتاممه 

   خيطـب، فـرتك خطبتـه حتـى انتهـى خًشخص يوما يـسأله عـن دينـه، وكـان 
                                                       

 ).٦٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٤٩٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

، ثـم عـاد إىل ّمـه مـا شـاء اهللا أن يعلمـهَّ، فعل خ ُإليه، فأيت بكريس فجلس عليه
 .خطبته فأمتها

   خُانتهيـت إىل النبـي : ( قـالافقد روى اإلمام مسلم عـن أيب رفاعـة 
رجل غريـب، جـاء يـسأل عـن دينـه، ال ! يا رسول اهللا: فقلت: ، قالوهو خيطب

 يدري ما دينه؟
ُ، وترك خطبته حتى انتهى إيل، فـأخّفأقبل عيل رسول اهللا : قال يت بكـريس، ّ

ًحسبت قوائمه حديدا، قال ّ، وجعل يعلمني مما علمـه خفقعد عليه رسول اهللا : ُ ّ
 .)اهللا، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها

 . اشتياق الوفود إىل أهلهمخ مراعاته -ب
   أحرص الناس عىل تعليم الوفود أمور دينهم، كيفخكان رسول اهللا 

  . / 0 : لكتاب واحلكمة، قال تعاىلّ وقد بعثه اهللا تعاىل كي يعلم الناس ا؟ال
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كان عليه الصالة والسالم رغم حرصه هذا ال يغفل أو يتغافـل عـن اشـتياق 
هنـم قـد اشـتهوا أهلهـم أمـرهم بـالرجوع إلـيهم، الوفود إىل أهلهم، فإذا وجد أ

ّوأوصاهم بتعليم أهلهم مـا تعلمـوه منـه، وممـا يـدل عـىل ذلـك مـا رواه اإلمـام 
مجـع -ة َبَبَ ونحن شـخأتينا النبي : ( قالاالبخاري عن مالك بن احلويرث 

 فأقمنـا عنـده عـرشين ليلـة، -والعلم والقـراءةيف السن : أي-  متقاربون-شاب
                                                       

 ).٨٧٦( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ٤٩٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 سـألنا -أو قـد اشـتقنا-ً رقيقا، فلام ظن أننا قد اشتهينا أهلنا خوكان رسول اهللا 
 . عمن تركنا بعدنا فأخربناه

وذكـر أشـياء - ّارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم«: قال
وصلوا كام رأيتموين أصيل، فإذا حرضت الـصالة فليـؤذن  -أحفظها وال أحفظها
 .»كمُكم أكربَّلكم أحدكم، وليؤم

 بمراعـاة أحـوال الوافـدين خٌنعم، هذا شيئ من لطف واهتامم رسـول اهللا 
 يدل عىل رضورة مراعاة أحوال الناس أثنـاء دعـوهتم إىل -بال شك-عليه، وهذا 

 .وجلاهللا عز 
خ 

ومما يدل عىل عناية الرسول الكريم عليه الصالة والسالم بأحوال الناس، أنـه 
ّ ويراعيها عند اإلفتاء، وقد جتىل ذلك يف عدة صور منها، هيتم بأحواهلمخكان  ّ: 

 . التعرف عىل املستفتيً:أوال
 .ف أحوال السائلني اختالف الفتوى باختال:ًثانيا
 . إجابة السائل بأكثر مما سأله:ًثالثا

وسأذكر إن شاء اهللا تعاىل يف هذا املقام بعض الشواهد الدالة عىل هذه الـصور 
 :الثالثة

                                                       
 ).٦٧٤(، ومسلم )٧٢٤٦(البخاري   أخرجه:صحيح )١(



 

 ٤٩٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .التعرف عىل املستفتي: ًأوال
ومما يدل عىل اهتاممه عليه الصالة والسالم بـالتعرف عـىل املـستفتي مـا رواه 

ُكنـت يف املـسجد فرأيـت :  قالتي ب امرأة عبداهللاإلمام البخاري عن زين ُ
ّتصدقن ولو من حليكن«: قال فخالنبي  ّ  وكانت زينب تنفق عىل عبداهللا وأيتـام »ّ

 أجيزي عني أن أنفق عليك وعىل خسل رسول اهللا : فقالت لعبد اهللا. يف حجرها
فانطلقـت إىل . خ أنـت رسـول اهللا سـيل: أيتامي يف حجري من الصدقة؟ فقال

ّ فوجدت امرأة من األنصار عىل الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا خالنبي  ً ُ
 أجيزي عني أن أنفق عىل زوجي وأيتـام يل يف حجـري، خسل النبي : بالل فقلنا
 .»من مها؟«: ْال خترب بنا، فدخل فسأله، فقال: وقلنا له
: نعم وهلا أجـران«: قال. امرأة عبداهللا: قال »أي الزيانب؟ «: زينب، قال: قال

 .»أجر القرابة وأجر الصدقة
 اً استفرس بالال خومما نجده يف هذا احلديث الرشيف أن النبي الكريم 

 »أي الزيانـب؟«:  اسم زينب استفـرس بقولـهاعن املستفتيتني، وملا ذكر بالل 
ن مـن التعـرف عـىل  كي يـتمك-واهللا تعاىل أعلم- خولعل هذا االستفسار منه 

 .حال السائلة، فتكون إجابته هلا عىل حسب حالتها

                                                       
 .اعبد اهللا هو ابن مسعود  )١(
 ).١٠٠٠(، ومسلم )١٤٦٦(البخاري  أخرجه :صحيح )٢(



 

 ٤٩٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .اختالف الفتوى باختالف أحوال السائلني: ًثانيا
 بسبب اختالف أحوال السائلني، خلقد ثبت التنوع يف فتاوى النبي الكريم 

 :ومن أمثلة ذلك ما ييل
 . وهنيه عن ذلك الشاب، للشيخ بالتقبيل يف حالة الصومخترخيصه 

 فجـاء خكنا عند النبي : ( قالبروى اإلمام أمحد عن عبداهللا بن عمرو 
ّأقبـل :  فجاء شيخ، فقال.»ال«: قال. ِّأقبل وأنا صائم؟! يا رسول اهللا: شاب، فقال

ُقد علمت «: خ فقال رسول اهللا ،فنظر بعضنا إىل بعض. »نعم«: وأنا صائم؟ قال
 .»مل نظر بعضكم إىل بعض، إن الشيخ يملك نفسه

 بـني حكـم تقبيـل الـشيخ والـشاب يف حالـة خفلم يكن االختالف يف فتواه 
 .ًالصوم؛ إال مراعاة الختالف القدرة يف السيطرة عىل النفس ما بني الشيخ والشاب

 . السائل بأكثر مما سألهخإجابته : ًثالثا
عليه الصالة والـسالم بمراعـاة أحـوال املـستفتي عنـد ومما يدل عىل اهتاممه 

 ملا قـد حيتاجـه خًاإلفتاء، أنه كان جييب املستفتي بأكثر مما كان يسأله مراعاة منه 
 :السائل، ومن أمثلة ذلك ما ييل

 . حكم ماء البحر وميتته ملن سأل عن حكم مائه فقطخبيانه 

                                                       
 )].١٦٤٦ (»صحيح اجلامع«[، )٢/١٨٥( أخرجه أمحد :حسن )١(



 

 ٤٩٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

بن ماجه عـن أيب هريـرة روى األئمة مالك وأبو داود والرتمذي والنسائي وا
إنا نركب البحر، ! يا رسول اهللا:  فقالخجاء رجل إىل رسول اهللا :  أنه قالا

ونحمل معنا القليل من املاء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول اهللا 
ُّهو الطهور ماؤه، احلل ميتته«: ا ِ«. 

ديث سئل عليه الصالة والسالم عن حكـم مـاء البحـر فأجـاب ففي هذا احل
ًعنه، وزاد عىل اإلجابة حكم ميتة البحر مراعاة حلاجة املـستفتي، ألن املحتـاج إىل  ِ ُ

 .ماء البحر للوضوء قد حيتاج إىل أكل ميتة البحر كذلك

خ 

 بمراعـاة أحـوال النـاس، مـا ثبـت مـن خول اهللا ّومما يتجىل فيه اهتامم رس
 العظيمة بأحوال املأمومني من خالل عدة نصوص ووقائع، وفـيام يـيل خعنايته 

 :بعض منها

 . األئمة بتخفيف الصالة مراعاة ألصحاب األعذار من املأمومنيخ أمره -أ
 مراعـاة للـضعيف ،ّ كل مـن صـىل بالنـاس بتخفيـف الـصالةخأمر النبي 
 .لكبري من املأمومنيوالسقيم وا

                                                       
، وأبـو داود )٤٦) (روايـة حممـد بـن احلـسن(، و)٤٥) (رواية الليثي (»املوطأ« أخرجه مالك يف :صحيح )١(

 )].٩ (»إرواء الغليل«[، )٢/٣٦١(، وأمحد )٣٨٦(، وابن ماجه )٥٩(، والنسائي )٦٩( والرتمذي ،)٨٣(



 

 ٥٠٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

إذا «:  قـالخ أن رسـول اهللا افقد روى اإلمام البخاري عن أيب هريرة 
ّصىل أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف ِ ّ، والسقيم، والكبري، وإذا صـىل ُ

 .»ّأحدكم لنفسه فليطول ما شاء

 .شديد عىل اإلمام بسبب إطالته الصالة باملأمومني الخ غضبه -ب
  ّوقد بلغ من شدة اهتاممه عليه الصالة والسالم بمراعـاة حـال املـأمومني أنـه

   غـضب عليـه ، أنه كان يطيـل الـصالة باملـأمومنياملا عرف عن حبيبه معاذ 
ًغضبا شديدا ً. 

: قـال رجـل:  قالافقد روى اإلمام البخاري عن أيب مسعود األنصاري 
 يف خّال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنـا فـالن، فـام رأيـت النبـي ! يا رسول اهللا

فمن صىل بالناس . ِّإنكم منفرون! أهيا الناس«: فقال. ًموعظة أشد غضبا من يومئذ
 .»، فإن فيهم املريض والضعيف، وذا احلاجةفليخفف

  ثـالث مـرار،-أو أفـاتن-أفتان أنـت ! يا معاذ«: خفقال النبي : ويف رواية
g f   ، و]الـشمس[! " #، ]األعـىل[ s r q p o فلوال صليت بــ

i h]فإنه يصيل وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة]الليل ّ«. 

                                                       
 ).٤٦٧(، ومسلم )٧٠٣(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
 ).٤٦٦(، ومسلم )٩٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٤٦٥(، ومسلم )٧٠٥(البخاري  أخرجه :صحيح )٣(



 

 ٥٠١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 . املأمومني أثناء صالته هبمخ مراعاته -ج
ومل يقترص عليه الصالة والسالم عىل أمر األئمة بتخفيف الصالة وهنيهم عـن 

ً مهتام بفعل ما أمر به غريه، وحريصا عىل اجتناب ما هنى عنخإطالتها، بل كان  ه ً
 كـان مـن خأن رسـول اهللا  (ااآلخرين، فقد روى اإلمام مسلم عن أنـس 

 .)، يف متامأخف الناس صالة
َّولربام صىل بالناس فسمع بكاء الصبي فتجوز يف صالته، وقرأ سورة قصرية،  ّ

 .ّكراهية أن يشق عىل أمه
 يسمع بكاء خكان رسول اهللا : ( قالاس فقد روى اإلمام مسلم عن أن

 .)، وهو يف الصالة، فيقرأ بالسورة اخلفيفة أو بالسورة القصريةالصبي مع أمه
إين ألقـوم يف الـصالة أريـد أن «: ويف رواية أخرى قال عليه الصالة والـسالم

ّ، فأسمع بكاء الصبي، فأجتوز يف صاليت، كراهية أن أشق عىل أمهّأطول فيها ّ«. 
صـدق اهللا ! وما أشفقه عىل األمة! صلوات ريب وسالمه عليه، ما أرمحه! اهللا أكرب

̈  : القائل  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
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 ).٤٦٩(مسلم  أخرجه :صحيح )١(
 ).٤٧٠(مسلم رجه  أخ:صحيح )٢(
 ).٧٠٧(البخاري  أخرجه :صحيح )٣(



 

 ٥٠٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

َ فلـم ، بمراعاة أحوال املأمومني هبذه الصورةخفإذا كان اهتامم إمام الدعاة 
 !ال هيتم الدعاة بمراعاة أحوال املدعوين أثناء دعوهتم إىل اهللا تعاىل؟

 الـصالة عنـد سـامع بكـاء خًيقول اإلمام النووي تعليقا عىل ختفيف النبـي 
وفيه دليل عىل الرفق باملأمومني وسائر األتباع ومراعاة مـصلحتهم، وأن : (الصبي

ًال يدخل عليهم ما يشق عليهم، وإن كان يسريا من غري رضورة ّ(. 
إننا نشاهد إعراض كثري من الناس عن استامع إىل اخلطب واملـواعظ الدينيـة، 

 أو ، بالـدعوةوهلذا اإلعراض عدة أسباب، ولعل من أمهها غفلة كثري من القائمني
تغافلهم عن أحوال املدعوين وظروفهم ومصاحلهم، فامذا يتوقع هؤالء أن يقـول 

ً لو كان حيا فشاهدهم وعلم هبم؟ وهو الـذي مل يتحمـل خهلم الرسول الكريم  ّ
أفتـان ! يا معاذ«:  إمهال مصالح املأمومني فزجره بقولهاِّمن حبيبه وحمبه معاذ 

 فلـيعلم هـؤالء أن املطلـوب .»أفتـان أنـت؟! معـاذيا . أفتان أنت! أنت؟ يا معاذ
ّالتخفيف يف الصالة من غري نقص، فيوجز يف الصالة ويتمها، وكـذلك يـوجز يف  ُ

 .ُّخطبه ومواعظه ويتمها
خ

 

 خ ما ثبت من اسـتخدامه :ّ أحوال املدعوينخومما يدل عىل مراعاة النبي 
 .ّالشدة إىل جانب اللني والرفق

                                                       
 ).٤/١٨٧ (»رشح النووي« )١(



 

 ٥٠٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 حينام كانت يـده تطـيش ا بعمر بن أيب سلمة خفقد رفق النبي الكريم 
ّ حيـنام حتـدث يف الـصالة، اُيف الصحفة، وبمعاوية بـن أيب احلكـم الـسلمي 

 .بال يف املسجد، وبالشاب الذي جاء يستأذنه يف الزناوباألعرايب الذي 
 ي الشدة مع من ختتم بالذهب، ومع الـصحابة خواستخدم رسول اهللا 

الذين مسحوا األرجل أثناء الوضوء، ومع اإلمام الذي أطال يف الصالة مـن غـري 
ّ حينام سـب غالمـه، ومـع عمـر بـن امراعاة ألحوال املأمومني، ومع أيب ذر 

 .ني سمعه حيلف بأبيه حااخلطاب 
وكان من أسباب هذا التنوع من اسـتخدام الرفـق واللـني والغلظـة والـشدة 
مراعاة أحوال املخاطبني، فاستعمل عليه الصالة والسالم الرفق باجلاهل الـذي مل 

 أو حـديث عهـده باإلسـالم، واسـتخدام ،يكن يعرف حكم الرشع لـصغر سـنه
، خم ذلـك لطـول صـحبتهم لـه ّالشدة مع من صـدر مـنهم مـا ال يتوقـع مـنه

 .واهللا تعاىل أعلم بالصواب. ولعلمهم وورعهم وتقواهم
خ 

ً بمراعاة أحوال املدعوين أنه كان يـرتك أحيانـا خّمما يتجىل فيه اهتامم النبي 
 أشـد منهـا بـسبب قـصور فهمهـم بعض األمور املختارة، خمافة وقوع النـاس يف

 :وجهلهم وعنادهم، ومن الشواهد الدالة عىل ذلك ما ييل

                                                       
 .»اللني والرفق: من صفات الداعية«كتاب  )١(



 

 ٥٠٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ً عىل ترك بعض األمور املختارة يف صلح احلديبية خوفا من فشل خ موافقته -أ
 .مفاوضات الصلح بالكامل

ّملا أرص سهيل بن عمرو مندوب قريش عند كتابة عقد الصلح باحلديبيـة عـىل 
ّ عـىل مـا أرص عليـه خعن بعض األمـور املختـارة، وافـق  خأن يتنازل النبي 

 .ًخوفا من فشل مفاوضات الصلح
ُلقد سهل «: خفقد روى اإلمام البخاري أنه ملا جاء سهيل بن عمرو قال النبي  َ

ًهات اكتب بيننا وبينكم كتابـا، فـدعا :  فجاء سهيل بن عمرو، فقال.»لكم من أمركم
أمـا :  فقـال سـهيل»بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم«: خ الكاتب، فقال النبي خنبي ال

 .باسمك اللهم، كام كنت تكتب: ما أدري ما هو، ولكن اكتب! الرمحن فواهللا
 .ال نكتبها إال بسم اهللا الرمحن الرحيم! واهللا: فقال املسلمون

ٌهذا ما قاىض عليـه حممـد «:  ثم قال.»باسمك اللهم: اكتب«: خفقال النبي 
واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عـن البيـت :  فقال سهيل»رسول اهللا

 . حممد بن عبداهللا: وال قاتلناك، ولكن اكتب
 بــن إين لرســول اهللا وإن كــذبتموين، اكتــب حممــد! واهللا«: خفقــال النبــي 

ُّعىل أن ختلـوا بيننـا وبـني البيـت فنطـوف بـه«: خ فقال له النبي »عبداهللا َ  فقـال »ُ
ُواهللا ال تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة: سهيل ِ ُ ُولكن ذلك من العـام املقبـل ، .

                                                       
 .ًقهرا: ُضغطة )١(



 

 ٥٠٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 إال -وإن كـان عـىل دينـك-وعىل أنـه ال يأتيـك منـا رجـل : فقال سهيل. فكتب
 . رددته إلينا

ملا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ، كان فيام اشرتط سهيل بن : أخرىويف رواية 
 إال رددته إلينـا -وإن كان عىل دينك-أنه ال يأتيك منا أحد : خعمرو عىل النبي 
فكره املؤمنون ذلك وامتعضوا منـه، وأبـى سـهيل إال ذلـك، . وخليت بيننا وبينه

 . عىل ذلكخفكاتبه النبي 
 :فق عىل ترك أمور أربعة وهي واخُنجد فيام ذكر أن النبي 

 ].بسم اهللا الرمحن الرحيم[ كتابة -١
 ].سول اهللارحممد [ كتابة -٢
 . طواف البيت يف ذلك السفر-٣
 . إبقاء من جاءه من مسلمي مكة املكرمة عنده-٤

 وافق عـىل تركهـا ملـا خـيش مـن ظهـور خويف كل هذه األمور خري، لكنه 
 بـسبب جهـل وعنـاد وإرصار -وهي فشل مفاوضـات الـصلح-مفسدة عظمى 

للمصلحة : -كام قال اإلمام ابن القيم- خسهيل بن عمرو وقريش، فكان قراره 
 . ودفع ما هو رش منه، ففيه دفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها،الراجحة

                                                       
 ).٢٧٣٢، ٢٧٣١(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
 ).٢٧١٢، ٢٧١١(البخاري  أخرجه :صحيح )٢(
 ).٣/٣٦ (»زاد املعاد«: انظر )٣(



 

 ٥٠٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ً؛ خوفا من سوء -برغم استحقاقه لذلك- بقتل عبداهللا بن أيب خُ عدم إذنه -ب
 .تفسري الناس لقتله

  ، اسـتأذن عمـر بـن خّ أسـاء عبـداهللا بـن أيب األدب مـع النبـي الكـريم ملا
   مل يـسمح لـه بـذلك، ومل يكـن امتناعـه خ يف قتله، لكـن النبـي ااخلطاب 

عليه الصالة والسالم عن اإلذن بقتله إال خشية سوء تفسري الناس لـذلك بـسبب 
 .قصور فهمهم

ملـا حـصل : (يب قال أن عبداهللا بن أافقد روى اإلمام البخاري عن جابر 
 ونـادى كـل واحـد مـنهام ، ورجل مـن األنـصار،شجار بني رجل من املهاجرين

وا علينا؟ لئن رجعنا إىل املدينة ليخـرجن األعـز َأقد تداع: مجاعته، قال ابن سلول
فقـال النبـي . أال نقتل يا رسول اهللا هذا اخلبيث؟ لعبـداهللا: منها األذل، فقال عمر

 .» كان يقتل أصحابهال يتحدث الناس أنه«: خ
إال ملا توقـع مـن تناقـل ،افلم يكن عدم إذنه عليه الصالة والسالم لعمر 

 يقتـل خ فينـرشون أنـه -بـسبب قـصور األفهـام-الناس اخلرب بشكل خـاطئ 
 .ًأصحابه، فيكون ذلك بالتايل سببا لنفور الكثري من الناس عن اإلسالم

 . إعادة بناء الكعبة عىل ما كانت عليه، خشية نفور الناس عن اإلسالمخ تركه -ج
ْ بناء الكعبة عىل ما كان عليه يف عهد قريش، ومل يعده إىل قواعـد خترك النبي  ُ

 ل، رغم رغبته يف ذلك، فقد روى اإلمـام البخـاري عـن عائـشة ×إبراهيم 
                                                       

 ).٢٥٨٤(، ومسلم )٣٥١٨(البخاري  أخرجه :صحيح )١(



 

 ٥٠٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ُ عهـدهمٌيثُلوال قومك حد! يا عائشة«: خقال النبي : قالت : قـال ابـن الـزبري- ُ
 .»باب يدخل الناس، وباب خيرجون:  لنقضت الكعبة، فجعلت هلا بابني-بكفر

 حكمـة -جزاهم اهللا تعاىل عنـا خـري اجلـزاء يف الـدارين-وقد بني املحدثون 
، فعـىل ×قواعـد إبـراهيم  من إعادة بنـاء الكعبـة إىل خامتناع النبي الكريم 

بـاب مـن تـرك : (فإن اإلمام البخاري ترجم عىل هذا احلديث بقوله: سبيل املثال
 .)االختيار خمافة أن يقرص فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منهبعض 

ّ بأحوال املدعوين، أنـه خأن مما يدل عىل عناية رسول اهللا : فخالصة الكالم
ر املختـارة؛ خمافـة وقـوع النـاس يف أشـد منهـا ً كان يرتك أحيانا بعض األموخ

 .بسبب قصور فهمهم وجهلهم وعنادهم
خخ 

ّ غـضه الطـرف : بمراعاة أحـوال النـاسخّومما يتجىل فيه اهتامم رسول اهللا 
ومل يكن هذا إال من باب دفع  أمته بذلك، خًعن بعض املخالفات مؤقتا، وأمره 

 ،أعظم املفسدتني باحتامل أيرسمها، وتـرك أيـرس املـصلحتني لتحـصيل أعظمهـام
 :ًمراعيا أحوال الناس ومن أمثلة ذلك ما ييل

 . األعرايب يبول يف املسجد حتى فرغخ تركه -أ
بينام نحـن يف املـسجد : ( قالافقد روى اإلمام مسلم عن أنس بن مالك 

، فقام يبول يف املسجد، فقـال أصـحاب رسـول  إذ جاء أعرايبخمع رسول اهللا 
                                                       

 ).١٣٣٣(، ومسلم )١٢٦(البخاري  أخرجه :صحيح )١(



 

 ٥٠٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 فرتكوه حتـى بـال، »ال تزرموه، دعوه«: خقال رسول اهللا :  قال!مه مه: خاهللا 
إن هذه املـساجد ال تـصلح لـيشء مـن هـذا «:  دعاه فقال لهخثم إن رسول اهللا 

فـأمر : ، قال» وال القذر، إنام هي لذكر اهللا عز وجل، والصالة، وقراءة القرآنالبول
 .)ًرجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه

 األعرايب يبول يف املسجد، وأمره الصحابة كذلك برتكه، خومل يكن ترك النبي 
وإنـام : (إال ملا خيش من حدوث منكر أعظم من منعه، ويف هذا قال احلافظ ابن حجر

ُتركوه يبول يف املسجد ألنه كان رشع يف املفسدة، فلو منع لـزادت إذ حـصل تلويـث 
َّإما أن يقطعه فيترضر، وإمـا أن ال يقطعـه : جزء من املسجد، فلو منع لدار بني أمرين

 .)فال يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من املسجد

 .ُ ترى عندهم املعصية، مع رضورة كراهيتها بالصرب عىل األمراء الذينخ أمره -ب
ُ أمته بلزوم طاعة األمراء الذين ترى عنـدهم املعـصية، خأمر النبي الكريم 

 .ًوهنى عن اخلروج عليهم ما مل يغريوا شيئا من قواعد اإلسالم
:  قـالخ عـن رسـول اهللا افقد روى اإلمام مسلم عن عوف بن مالك 

ّ علـيكم وتـصلون علـيهم، نّنكم، ويـصلوخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبـو«
يـا :  قيـل.» وتلعنوهنم ويلعنـونكم،ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم

                                                       
 .واللفظ له) ٢٨٥(، ومسلم )٢١٩( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١/٣٢٣ (»فتح الباري« )٢(
 .الصالة هنا بمعنى الدعاء )٣(



 

 ٥٠٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

قاموا فيكم الـصالة، وإذا رأيـتم ال، ما أ«: أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال! رسول اهللا
ًمن والتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال تنزعوا يدا من طاعة ً«. 

 بلزوم طاعة أولئك األمراء وعدم اخلروج علـيهم؛ خومل يأمر النبي الكريم 
 .ًإال جتنبا ملا يرتتب عىل ذلك من الفتن العظيمة واملفاسد العريضة

خ 

إنـام «: خمن املعلوم أن األصل يف الصدقة مـا كـان عـن ظهـر غنـى، قـال 
 .»الصدقة عن ظهر غنى

 مع هذا مل يكن يتعامل مع الـراغبني يف اإلنفـاق يف سـبيل اهللا خلكن النبي 
 :ثلة عىل ذلكٍتعاىل عىل وترية واحدة، ومن األم

ِّ الشخص الذي تصدق عليه بثوبني من التصدق بأحدمهاخُ منعه -أ ُُ. 
 خٌدخـل رجـل املـسجد، فـأمر النبـي : ( قـالاعن أيب سعيد اخلدري 

الصدقة فجـاء ، فطرحوا، فأمر له منها بثوبني، ثم حث عىل ًالناس أن يطرحوا ثيابا
 .)»خذ ثوبك«:  فطرح أحد الثوبني، فصاح به وقال-هذا الرجل: أي-

                                                       
 ).١٨٥٥(مسلم  أخرجه :صحيح )١(
، )٣٣٦١(، وابن حبـان )٢٤٤١(، وابن خزيمة )١٦٦٥(، والدارمي )٢/٥٠١( أخرجه أمحد :صحيح )٢(

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٢٠٨٧(وأبو يعىل 
، وابـن )٢٤٩٦(، وابـن حبـان )٣/٢٥(، وأمحد )١٤٠٨(، والنسائي )١٦٧٥( أخرجه أبو داود :حسن )٣(

 )].١٤٦٩ (»صحيح أيب داود«[، )٩٩٤(، وأبو يعىل )٥٧٤، ١/٥٧٣(، واحلاكم )١٧٩٩(خزيمة 



 

 ٥١٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .ِ بإمساك بعض ماله بدل التصدق بكاملها كعب بن مالك خُ أمره -ب
إن من توبتي أن أنخلع من مـايل ! قلت يا رسول اهللا: عن كعب بن مالك قال

 .» فهو خري لكأمسك عليك بعض مالك،«: ؟ قالخصدقة إىل اهللا وإىل رسوله 
 .فإين أمسك سهمي الذي بخيرب: قلت

 ب عىل تصدق الفاروق بنصف ماله وتصدق الصديق بكل ماله خ موافقته -ج
ً يومـا أن نتـصدق، خأمرنـا رسـول اهللا : (قـالاعن عمر بن اخلطاب 

ً، إن سـبقته يومـا، فجئـت اليـوم أسـبق أبـا بكـر: ًفوافق ذلك ماال عندي، فقلت
وأتـى : قـال. مثله:  قلت.»؟ما أبقيت ألهلك«: خبنصف مايل، فقال رسول اهللا 

أبقيـت :  قـال»ما أبقيت ألهلك؟«: خأبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول اهللا 
 .)هلم اهللا ورسوله

ّ وقـد بـني ، ألحواهلمًة مع أولئك إال مراعاخومل يكن هذا التنوع يف تعامله 
 عىل أيب بكر خومل ينكر : (ذلك علامء األمة، فعىل سبيل املثال قال اإلمام اخلطايب

 خروجه من ماله أمجع ملا علمه من صحة نيته وقوة يقينه، ومل خيـف االصديق 
 .)ّعليه الفتنة كام خافها عىل الرجل الذي رد عليه الذهب

                                                       
 ).٢٧٦٩(، ومسلم )٢٧٥٧(البخاري  أخرجه :صحيح )١(
، )١/٥٧٤(، واحلـاكم )١٦٦٦(، والـدارمي )٣٦٧٥(، والرتمـذي )١٦٧٨( أخرجه أبـو داود :حسن )٢(

 )].١٤٧٢ (»صحيح أيب داود«[، )١٤(، وعبد بن محيد )١٥٩ (»البحر الزخار«والبزار يف 
 ).٢/٧٨ (»معامل السنن« )٣(



 

 ٥١١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، : (»صحيحه«هذا وقد ذكر اإلمام البخاري يف 
ً إال أن يكون معروفا بالصرب فيؤثر عىل نفسه ولو كان بـه خـصاصة، -:إىل أن قال-

 .)ّ حني تصدق بامله، وكذلك آثر األنصار املهاجريناكفعل أيب بكر 
ّوبني اإلمام الطربي أن مجهور علامء األمة قالوا باختالف حكـم التـصدق بكـل 

من تصدق بامله : قال اجلمهور: (ّتالف أحوال املتصدق، فقال رمحه اهللا تعاىلاملال باخ
ًين عليه، وكان صبورا عىل اإلضاقة وال عيال له، َكله يف صحة بدنه وعقله حيث ال د

ُأو له عيال يصربون أيضا فهو جائز، فإن فقد يشء من هذه الرشوط كره ً(. 
مـذهبنا : (رمحه اهللا تعـاىل فقد قال ونقل اإلمام النووي مثل هذا عن الشافعية

َ مـستحب ملـن ال ديـن عليـه-التصدق بجميع املـال: أي-أنه  ْ  وال لـه عيـال ال ،َ
يصربون، برشط أن يكون ممن يصرب عـىل اإلضـاقة والفقـر، فـإن مل جتتمـع هـذه 

 .)الرشوط فهو مكروه
إلنفاق يف  مل يكن يتعامل مع الراغبني يف اخأن النبي الكريم : فخالصة الكالم

 .ًسبيل اهللا تعاىل عىل وترية واحدة، بل كان ينوع يف تعامله معهم مراعيا أحواهلم

                                                       
 ).٣/٣٧١(البخاري مع الفتح  )١(
 ).٣/٢٩٥ (»فتح الباري«ًنقال عن  )٢(
 ).٧/١٢٥( للنووي »رشح صحيح مسلم« )٣(



 

 ٥١٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 
 :كالمنا عن هذا األصل سيكون حول العنارص التالية

 . مصادر هذه األساليب والوسائل ومدى احلاجة إليها:العنرص األول
 .لدعوة أساليب ا:العنرص الثاين
 . وسائل الدعوة:العنرص الثالث

 

 :مصادر الدعوة ووسائلها هي
 

ٌيف القرآن الكريم آيات كثرية تتعلق بأخبار الرسل الكرام  وما جرى هلـم مـع ،ٌ
الدعوة إليه، وهـذه  من أمور خًأقوامهم، وما خاطب اهللا تعاىل به خامتهم حممدا 

ُاآليات الكريمة يستفاد منها أصول أسـاليب الـدعوة ووسـائلها ُ التـي جيـب أن ،ُ
ُيفقهها املسلم كام يفقه أمور الدين األخـرى، ألن اهللا عـز وجـل مـا قـصها علينـا 
وأخربنا هبا إال لنستفيد منها، ونتزود من معانيها، فإن مما يعيننا عىل الدعوة إىل اهللا 

 .لتزم بنهجهاتعاىل أن ن
? @  O N M L K J IH G F E D C B A : قال تعاىل

Q P]وقال تعـاىل. ]هـود: È Ç            Æ Å ÄÃ Â Á À ¿      ¾ ½

Õ Ô    Ó Ò Ñ Ð Ï Î   Í Ì Ë Ê É ]يوسف[. 



 

 ٥١٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .ٌفهذه أدلة تشري إىل لزوم االقتداء بنهج رسل اهللا يف الدعوة إىل اهللا عز وجل
 

ٌويف السنة النبوية أحاديث كثرية تتعلق بأمور الدعوة ووسائلها، كام أن السرية  ُ
 خ مكة واملدينـة، وكيفيـة معاجلتـه  يفخالنبوية املطهرة وما جرى لرسول اهللا 

ًلألحداث والظروف التي واجهته، كل ذلك يعطينا مادة غزيرة جـدا يف أسـاليب  ً
ّ مـر بمختلـف الظـروف واألحـوال خالدعوة ووسائلها، ألن الرسول الكريم 

ّالتي يمكن أن يمر هبا الداعي يف كل زمان ومكان، فالسرية النبويـة والتوجيهـات 
 من أمور الدعوة وتبليـغ خ تطبيقات عملية ملا أمر اهللاُ به رسوله النبوية الكريمة

الرسالة، وما أهلمه رسوله الكريم يف هذا املجال، فال جيوز للداعي أن يغفـل عـن 
Ã    Â Á :  فقال تعاىلخ، فإن اهللا عز وجل أمرنا أن نتأسى به خسرية النبي 

È Ç Æ Å Ä  ]٢١:األحزاب[. 
 

إن يف سرية السلف الـصالح مـن الـصحابة الكـرام والتـابعني هلـم بإحـسان 
 يستفيد منها الدعاة إىل اهللا، ألن السلف الصالح ،توجيهات مهمة يف أمور الدعوة

علـم  وفقه الـدعوة إىل اهللا، ومـا زال أهـل ال،كانوا أعلم من غريهم بمراد الشارع
 .يستدلون ويستنريون بسريهتم
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 ٥١٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

هـم واملنهج الصحيح احلق يف الـدعوة إىل اهللا هـو مـنهج الكتـاب والـسنة بف
 .سلف األمة

 .رضورة االستمساك بالنهج الصحيح يف الوسائل واألساليب
النهج الصحيح يف الوسائل واألساليب هو النهج املـستقى مـن املـصادر التـي 
بيناها، واالستمساك هبذا النهج رضوري لكـل داع والزم لـه وواجـب عليـه ألن 

بـه الـدين، كـام أن اإلسالم يقيض به، والواجب عىل املسلم أن يستمسك بام يقـيض 
 ويوصـل إىل املـراد ولـو بعـد حـني، ،التزام هذا النهج الصحيح يقرب مـن الغايـة

 وال توصل إىل املطلـوب، ،بخالف غريه من املناهج فإن فيها أخطاء تبعد عن الغاية
 وعـدم ، واتبـاع الـصواب،ثم إن املطلوب من الـداعي أن حيـرص عـىل طاعـة اهللا

ان، وحتقيق هذا املطلوب من الداعي إنام يكون بالتزامه الوقوع يف اخلطأ أو يف العصي
ًبالنهج الصحيح، فإذا ما قام الداعي بام هو مطلوب منه مل يكن مسؤوال عن نتيجـة 

y x w :  من حيث بلوغ الغاية والوصول إىل املـراد، ألن اهللا تعـاىل يقـول،عمله

 z ]وهل أدى كـل ،ب إنام يكون عىل مرشوعية عمل اإلنسان واحلسا]١٦:التغابن 
 مل يكن له أن خيـرج ، ووعاه الداعي وفقهه،ما عليه من واجب؟ وإذا تبني هذا األمر

 أو عـدم قبـول النـاس لـه، أو ، أو طول مدتـه،عىل النهج الصحيح بحجة صعوبته
ًتعجال من الداعي لبلوغ الغاية، أو انسياقا منه وراء عاطفة نبيلة  دينية حسنة، ورغبة ً

ًصادقة يف العمل واجلهاد والشهادة يف سبيل اهللا، ألن اخلطأ ال يصري صوابا بالنيات 
احلسنة والعواطف النبيلة، والوصول إىل املقصود ال يكون بالسري عىل مـا ال يـؤدي 



 

 ٥١٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 وإن كان السائر جد حريص عىل الوصول، ويكفي للتدليل عـىل مـا أقـول أن ،إليه
 الرشيعة ما نزلت دفعة واحدة، وأن الدعوة اإلسـالمية مـا سـارت ُأذكر أن أحكام

وراء رغبات املتحمسني وعواطف الصادقني املتعجلني، فالقتال مل يـرشع يف مكـة، 
أن اصربوا، وصلح احلديبية مل تتسع له صدور :  للمتعجلنيخوكان جواب النبي 

م للقتـال كثري مـن املـسلمني، بـالرغم مـن صـدقهم وعمـق إيامهنـم واسـتعداده
، ألن املسألة ليست مـسألة اسـتعداد خولالستشهاد، ولكن اتسع له صدر النبي 

 وإنـام املـسألة هـي لـزوم الـسري عـىل الـنهج ، والصدق يف هذا االستعداد،للموت
الصحيح، فهو وحده املوصل إىل املراد وبلوغ الغاية عىل الوجه املطلوب، وهلذا نزل 

املبـني، فعـىل الـداعي أن ال يتـأثر بـالعواطف ًالقرآن واصفا ذلك الـصلح بـالفتح 
 . واحلامس خلدمة اإلسالم عند تعني الوسيلة واألسلوب،واملقاصد الطيبة

وليدع النظر السديد يعني الوسائل واألساليب يف ضـوء مـا جـاء يف املـصادر 
التي ذكرناها؛ فإن احلامس والعاطفة والرغبة يف العمل جيب أن يوجـه ذلـك كلـه 

 والوسـيلة الـصحيحة بعـد تقريرمهـا، ال أن ،يذ األسلوب الصحيحلتحقيق وتنف
ً والتجـديف بعيـدا عـن الوسـائل ،يوجه ذلك للتشكيك يف األسلوب الـصحيح

 .الصحيحة واجلدل العقيم
 

تقوم أساليب الدعوة الناجحـة عـىل تـشخيص الـداء يف املـدعوين ومعرفـة 
 ورشودهـم عنـه أو ،يف القديم واحلديث جهلهم بـرهبمالدواء، وأصل داء الناس 



 

 ٥١٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

كفرهم به ورفضهم الدخول يف العبودية الكاملة له ورفـضهم الـسري عـىل الـنهج 
 من ربه، واغرتارهم بالدنيا وركوهنم إليها، وغفلتهم عـن خالذي جاء به حممد 

 أصل مع الكفر باهللا، وتتفرق معاآلخرة، أو إنكارهم هلا، وكل هذه األمور جتتمع 
 .اإليامن به

ِأما أصل الدواء هلذا الداء فهو ً اإليامن بـاهللا ربـا وإهلـا ال إلـه غـريه، والكفـر :ِ ً
 .بالطاغوت بكل أنواعه ومظاهره، واإلقبال عىل اهللا وعدم الركون إىل الدنيا

ُولذلك كان منهج األنبياء مجيعا هو االهتامم بتشخيص هذا الداء ووصف هـذا  ً ُ
. ]٣٦:النحل[ N M L K J I H G F E D :الدواء، قال تعاىل

 .]األنبياء[ ! " # $ % & ' ) ( * + ,      - . / 0: وقال تعاىل
< ? @ A ; > = : وما من نبـي بعثـه اهللا يف قومـه إال وهـو يقـول هلـم

B ]٥٩:األعراف[. 
 

 . أن يبدأ الداعي إىل اهللا باألهم فاملهم-١
 A @ ? > =< ; : 9 : ًفهذا هو منهج األنبياء مجيعا، قال تعاىل

   T S R Q P  O N M LK J I H GF E D C B
V U ]هود[. 

 . احلكمة-٢
 . املوعظة احلسنة-٣
 . اجلدال بالتي هي أحسن-٤



 

 ٥١٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

z y x w v } |{ ~ � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ :قــال تعــاىل

± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ]النحل[. 
 يف رمحـه اهللا تعـاىلشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ عن ابـن القـيم نقل ال

ذكــر ســبحانه : ( قولــهz y x w v } |: معنــى قولــه تعــاىل
 :ِّمراتب الدعوة وجعلها ثالثة أقسام بحسب حال املدعو

َ فإنه إما أن يكون طالبا للحق حمبا له مؤثرا له عىل غريه إذا عرفه، فهذا يدعى - ُ ً ً ً ّ
 .ال حيتاج إىل موعظة أو جدالباحلكمة، و

ً وإما أن يكون مشتغال بضد احلق، لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا حيتـاج إىل -
 .املوعظة بالرتغيب والرتهيب

ُ وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا جيادل بالتي هي أحسن، فـإن رجـع وإال - َ ُ ً ً
َانتقل معه إىل اجلالد إن أمكن ِ ُ(. 

 .ب الرتغيب والرتهي-٥
 . القدوة احلسنة-٦
 . الرفق واللني-٧
 . األمر باملعروف والنهي عن املنكر-٨
 . التبشري والتيسري-٩
 . اجلهاد-١٠

                                                       
 ).١٠٩-١٠٨( للشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ »فتح املجيد«) ١(



 

 ٥١٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 

 :تبليغ الدعوة إىل اهللا يكون بالوسائل التالية
 . خطبة اجلمعة-١
 . املحارضات العامة-٢
 . الدروس-٣
 . احلوار-٤
 . القدوة احلسنة-٥
 . األمر باملعروف والنهي عن املنكر-٦
 . استخدام وسائل األعالم بجميع أشكاهلا-٧
 . التأليف والكتابة والتحقيق والتخريج-٨
 . املال-٩

 . عمل الدراسات-١٠
 .خطبة اجلمعةًوأفضل هذه الوسائل نفعا 

ْاعلم أن خطبة اجلمعة ذكر هللا! أخي اخلطيب) ١ ً وليست سـبا وال شـتام، والـدليل،َ ً ،
  ]٩:اجلمعة[اآلية! " # $ % & ' ) ( * + , -: قال تعاىل

  . * + , -، ًذكرا:  فسمى اهللا اخلطبة



 

 ٥١٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 إذا كان يوم اجلمعة وقفت املالئكة عىل بـاب املـسجد«: خ رسول اهللا قالو
 ثـم ،نـةَدَدي بُ كمثل الـذي هيـ-املبكر: أي- رِّمثل املهجو ،يكتبون األول فاألول

رج  فـإذا خـ، ثـم بيـضة، ثـم دجاجـة،ًدي كبـشاُ ثم كالذي هي،دي بقرةُكالذي هي
 .» وجلسوا يستمعون الذكر، طووا صحفهم،اإلمام

 . »...وجلسوا يستمعون الذكر«ً اخلطبة ذكرا خفسمى النبي 
  ]الروم[ Ý Ü Û Ú Ù Ø دعاة االستعجال !فاحذر أخي اخلطيب

 اعلم أن اخلطبة الناجحة هي التي تقوم عىل ثالثة أركان! أخي اخلطيب) ٢
 . اإلخالص هللا عز وجل:الركن األول
 ).يبة علم الكتاب والسنة بفهم الصحا( العلم الرشعي :الركن الثاين
 . فن اخلطابة:الركن الثالث

 .أحسنت يا أبا إسالم:  فيقول:وكنت أذكر ذلك لشيخنا األلباين 
 !كيف تقوم بتحضري اخلطبة؟! أخي اخلطيب) ٣

 . اختيار موضوع اخلطبةً:أوال
 . االستخارة عىل وقت إلقاء هذا املوضوع:ًثانيا
 .ضوع مجع املراجع املعتربة التي تتكلم عن هذا املو:ًثالثا

                                                       
 ).٨٥٠(، ومسلم )٩٢٩( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ٥٢٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 . مجع اآليات واألحاديث الصحيحة التي تتكلم عن هذا املوضوع:ًرابعا
 . قراءة تفسري اآليات ورشح األحاديث من مصادرها:ًخامسا
 . تقسيم املوضوع إىل نقاط:ًسادسا
 . وضع اآليات واألحاديث حتت كل نقطة بام يناسبها:ًسابعا
 . كتابة اخلطبة بخط واضح وبلغة صحيحة:ًثامنا

 . عرضها بعد الكتابة عىل بعض أهل العلم إن أمكن:ًتاسعا
ً حفظها حفظا جيدا:ًعارشا ً. 

 .عوامل نجاح اخلطيب) ٤
 . العوامل التي تتعلق باخلطيبً-أوال
 . العوامل التي تتعلق بموضوع اخلطبة-ًثانيا
 . العوامل التي تتعلق بالوسائل واألساليب-ًثالثا
 .عوين العوامل التي تتعلق باملد-ًرابعا

                                                       
حتفظـي عـىل  مـع ،ما ورد يف هذا املوضوع مأخوذ من بعض الكتب التي ألفت يف فـن اخلطابـة  إن:تنبيه )١(

 .قرأ بتحفظ، وال يؤخذ منها إال ما وافق الدليل الصحيحتبعض ما نقل منها، لعدم وجود الدليل، ف



 

 ٥٢١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 .العوامل التي تتعلق باخلطيب: ًأوال
ما يتعلق منها باخلطيب، أو املوضوع، أو الوسائل -إن عوامل نجاح اخلطيب 

 ينبغي أن تتكامـل فـيام بينهـا، وذلـك ألنـه ال يمكـن -واألساليب، أو املدعوين
للخطيب أن ينجح يف خطبته، وحيقق ما هيدف إليه، إال إذا حتققت هـذه العوامـل 

ة السابقة، وسعى يف حتصيلها، أو حتصيل أكثرها، واجتهد يف أن يصل فيهـا األربع
 .ِإىل أعىل درجة من اإلتقان، واملراعاة ملا جيب أن يكون عليه حال إلقائه

ويف هذا املبحث نبدأ باحلديث عن أوهلا، وهي العوامل التي تتعلق باخلطيـب، 
 :وهي عىل النحو اآليت

ِإذا خرج الكالم من القلب، وقع : (لقد قيل :عاىل اإلخالص هللا سبحانه وت-األول
   فلـذا ينبغـي للخطيـب. )إذا خرج من اللسان مل جيـاوز اآلذانيف القلب، و

الداعي إىل اهللا سبحانه وتعاىل احلرص عىل تصحيح نيتـه قبـل إلقـاء خطبتـه، 
 .حتى إذا خرجت من قلبه؛ وقعت يف قلب املستمع

مظهر اخلطيب اجليد، وهيئتـه احلـسنة، وسـمته إن  : حسن اهليئة والسمت-الثاين
اجلميل، من العوامل التي تؤثر يف نجاح اإللقاء، وحتقيق أهدافـه، وذلـك ملـا 
يزرعه من التمكني يف قلوب املستمعني له، والثقة به، فاملستمع يرى اخلطيـب 

 .بعينييه، قبل أن يسمعه بأذنيه
                                                       

 ).٢/٨( البن عبد الرب »جامع بيان العلم وفضله« )١(



 

 ٥٢٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

¦ § ¨ | { ~� ¡ ¢£ ¤ ¥:ويؤكد هـذا املعنـى قولـه تعـاىل

   ]َّاملدثر[

ُفأمره عز وجل بتطهري الثوب عند اإلنذار، فيه إشـارة قويـة عـىل أن الـداعي  ْ
... الطاهر املطهر يف داخله، وما يظهر عىل خارجـه، تـستقبله العيـون بالرتحـاب

ًبمقدار ما تشم منه رحيا طيبا، وثوبا نظيفا ً ً ً . 

إذا أراد اخلـروج إىل أصـحابه؛ أصـلح مـن ثوبـه : خلذا كان رسـول اهللا و
 . وشعره، وتطيب بأحسن الطيب

َفعن رفاعـة أيب رمثـة  ْ ِ ِ َرأيـت النبـي : ( قـالاَ َِ َّ ُ ْ ِ خيطـب وعليـه بـردان خَ َ ُ ْ َ ُْ ِ َ َ َُ ْ
ِأخرضان َ َ ْ َ(. 

   املشهور ما يـدل عـىل املعنـى الـسابق، إذ جـاء فيـه ×ويف حديث جربيل 
ِأن عمر بن اخلطاب  َّ َ ِْ َ َ َ قـالاُ َبينـا : (َ ْ    ِْذ إ،ٍمْوَ يـَاتَ ذخ  اهللاِِولُسـَ رَدْنـِ عُنْحـَنَ

   ُرَثـَ أِهْيـَلَى عَرُ ال يـ،ِرْعَّ الـشِادَوَ سـُيدِدَ شـ،ِابَيـِّ الثِاضَيـَ بُيدِدَ شٌلُجَرعلينا  َعَلَط
                                                       

 ).٦٥ص (»اخلطابة يف موكب الدعوة«: انظر) ١(
، وباب ما جاء يف )٣٨-٣٤ص( خ، للرتمذي، باب ما جاء يف شعر الرسول »الشامئل املحمدية«: انظر) ٢(

زاد «، و)٦٠-٥٣ص (خ، وباب مـا جـاء يف لبـاس رسـول اهللا )٤٢-٣٩( ص خترجل رسول اهللا 
 ).١٤٧-١/١٣٥(، البن القيم اجلوزية، »املعاد يف هدي خري العباد

، )٩/٤٤(، وأبـو نعـيم )٢٨١٢(، والرتمـذي )٤٢٠٦(، وأبو داود )١٥٧٢( أخرجه النسائي :صحيح) ٣(
 )].١٤٨١ (»سائيصحيح الن«[



 

 ٥٢٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ــِرْعَال يَ و،ِرَفَّالــس ــِ مُهُف ــَ ح،ٌدَحــَا أَّن ــَى جَّت ــَّ النَِىل إَسَل ــَأَ ف.خ ِّيِب ــَتَبْكُ رََدنْس  َِىل إِهْي
 . احلديث...)،يهَتَبْكُر

ّ هبـذه اهليئـة احلـسنة، مـن شـدة × جربيـل إن احلكمة يف جميء: (فقد قيل
بياض الثياب، وشدة سواد الشعر، ليعظم اجتـاههم إليـه، وإصـغائهم ملـا يقـول، 

 .) واستامعا له،أعينهمفإن النفوس أشد مراقبة للعظيم يف . ويقال له
ًهذا وإن للباس أثرا قويا يف الرفـع مـن معنويـات اخلطيـب، وعلـو نفـسيته،  ًَّ

م نفسه، وال خيطئ بـإذن اهللا تعـاىل، وترفـع مـن قـدره يف عينـه، فتجده يملك زما
 .وتساعده عىل سهولة التفكري بنجاح

االعتناء بلباس التقـوى يف األقـوال واألفعـال، : ومن العناية باملظهر وامللبس
ــة عــىل ســنة الرســول  ــي اللحي ــم األظــافر، خفيعف ــشارب، ويقل ، وحيــف ال

  .إلخ... ويستاك،
ويقصد به أن يقف اخلطيب أثناء إلقائه يف  :لقاءِاملناسب أثناء اإل الوقوف -الثالث

ِمكان بارز جلميع احلارضين، وأن يقف يف مـسقط الـضوء، يقـول الـصحايب  ٍ
َاجلليل جابر بـن سـمرة  َ ُ َ ُُ َإن رسـول اهللاِ : (اَِ ُ َ َّ َّ كـان خيطـب قـائام، ثـم خِ ُ َ ُ ًَ ِ ُ ْ َ َ

ُجيلس ِ ْ َ، ثم يقوم فيخطب قائام، فمن نبأك أنه كان خيطب جالـسا فقـد كـذب، َ َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ََ َ َ ً ُ َ َ َ ُ َ ُ َُ َْ َّ َِ ِْ َ َ َ َ َ ُ ًَّ ْ
َفقد واهللاِ ْ َ ٍصليت معه أكثر من ألفي صالة! َ َِ ْ ُ َ ْ َْ َ ََ َْ ََّ َْ ُ(. 

                                                       
 ).٨( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).٦٢ص (اخلطابة يف موكب الدعوة،:  انظر)٢(

 ).٧٤ص (،»الدراسة النظرية للخطابة«) ٣(

 ).٨٦٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(



 

 ٥٢٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

، وهم يتمكنـون إذن فوقوف اخلطيب املناسب يف مكان يرى منه املستمعني له
ِمن رؤيته، جيعل من هذه الرؤية املتبادلة املستمرة خالل اإللقاء من العوامل التـي 
تفيد يف التأثر والتأثري، وذلك أن املستمع عنـد رؤيـة خطيبـه يكـون قـد أرشك يف 

ّتلقيه اخلطبة حاستي السمع والبرص ّ. 
لــضيق؛ وال شــك أن اخلطيــب إذا ارتــاح يف وقوفــه، ومل حيــس بالتعــب، أو ا

 .استطاع أن يؤدي خطبته عىل أتم وجه، وأحسن صورة
وال بأس بأن يعتمد اخلطيب بإحدى يديه عـىل طـرف املنـرب، ألن يف اسـتناده 

 . وراحته يف وقوفه،ًحتقيقا التزان جسمه
كام ينبغي للخطيب أن يكون يف وقفته مستقيم اجلسد، فال انحناء وال تقوس، 

وذلك أن الوقوف الصحيح يدل عىل اهتامم اخلطيـب وأن يربز بصدره إىل األمام، 
ِبموضوعه أثناء اإللقاء، واحرتامه للجمهور املستمع له، فـإن النـاظر إىل خطيـب 

ًكـأن يقــف متقوسـا، أو أن ينحنـي، أو أن يتاميــل : يقـف بطريقـة تثــري الـسخرية
بجسده، ينفر من سامع خطبته، ويشعر بأن اخلطيب إما أن يكـون غـري مقتنـع بـام 

 .قول، أو أنه غري حمرتم ومقدر للمستمعني لهي
تعتـرب هـذه الـصفة واحلالـة  : رباطة اجلأش، واالسـتعداد النفـيس اجليـد-الرابع

النفسية اجليدة للخطيـب مـن العوامـل املـؤثرة يف نجـاح إلقائـه، وتـأثريه يف 
                                                       

 ).١٣٠ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«: انظر) ١(
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السامعني، وذلك ألهنا متكنه من اهليمنة عىل املوقف، والقـدرة عـىل اإللقـاء، 
ِ يتحدث بقوة وشجاعة، مطمئن الـنفس، غـري مـضطرب وال وجـفتجده ل، ّ

فبمثل هذه الصفة سيضفي من نفسه عىل السامعني، ومـن روحـه . عايل اهلمة
 . إىل روحهم، الثبات والثقة بالنفس والقوة والنشاط

، وهـو اوخري مثال عىل ذلك مـا نلمـسه بوضـوح يف موقـف الـصديق 
، إذ خرج إليهم وهـم يف أمـر خول اهللا ، بعد وفاة رسيخيطب يف الصحابة 

ًأما بعد، فمن كان منكم يعبد حممدا : فقال...فتشهد(شديد وعظيم عليهم،  َ َ ََّ ْ َ ََّ ُ ُ ُُ ْ َ ْ ْ َُ ْ ِ ، خَ
ًفإن حممدا  َّ ََّ َ ُ َ قد مات، ومن كان يعبد اهللاَ؛ فإن اهللاَ حي ال يموت، قال اهللاُ تعاىلخِ َ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ َْ َ َّ َ َ َُ َُ ٌّ َ َِ َ:

H G F E D C Y X W V U T S R Q P O N M L K J I 
a ` _ ^ ] \ [ Z ]آل عمران[ . 

ٍوواهللاِ لكأن الناس مل يكونوا يعلمون أن اهللا أنزل اآلية، حتى تالهـا أبـو بكـر  ْ ُ ََ ُ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ َّ ْ َُ َ ََ َّ َُّ ْ َ َّ َ
َ، فتلقاها منه الناس، فام يسمع برش إال يتلوهاا َُ َْ ََ َ ُ ُ ُ َُّ ِ ٌ َ َ ْ َ َ َّ ََّ ْ ِ(.  

، التي أثرت   احلزم والقوة ورباطة اجلأش-رضوان اهللا عليه-فنجد يف خطبته 
.ّيف نفوس مستمعيه، وجعلتهم يرددون ما قال، مع التسليم والرضا بام نزل هبم 

                                                       
بـة الدينيـة بـني املـنهج اخلطا«و). ١٨٥ص (»اخلطابـة وإعـداد اخلطيـب«، و)٥٦ص (»اخلطابة«: انظر) ١(

 ).١٢٤ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«و). ١٦٧ص (»والواقع

 ).١٢٤٢( أخرجه البخاري:صحيح) ٢(

 ).١٨٥ص (»اخلطابة وإعداد اخلطيب«: انظر) ٣(



 

 ٥٢٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ًيكون اخلوف سـببا يف : من فقد هذه الصفةوبضده تتميز األشياء، إذ نجد أن 
اضطرابه، وزعزعة موقفه، فال يتمكن بسبب وجله، وضعف جنانه من الـسيطرة 
عىل موقفه، والقدرة عىل الكالم، ورفع صوته، وشدة محاسته، وإنام نجده تنحبس 
ُّالكلامت يف حلقه، وتنقطع بانقطـاع نفـسه، وتـرتدد بـرتدده، حيـث يعرتيـه فـزع  ّ

يسعى جهده أن ينهي خطبته بأرسع وقت، ليخلص مـن احلـرج الـذي املوقف، ف
 .يتلجلج فيه

وممــا يزيــد يف قلقــه واضــطرابه، نظــره إىل احلــارضين الــذين يــستمعون لــه، 
َّونظرهم إليه، فيحاول أن يغيب برصه عن رؤية الناظرين إليه ما استطاع، إذ كلـام 

 . رابهوقع برصه عىل أحد ينظر إليه، ازداد خوفه، واشتد اضط
إن اخلطيب وهو يلقي خطبتـه، ينبغـي  : قوة املالحظة، وحضور البدهية-اخلامس

أن يكون قـوي املالحظـة، يـدرك أحـوال الـسامعني، أهـم مقبلـون عليـه؟ 
فيسرتسل يف قوله، ويـستمر يف هنجـه، أم هـم معرضـون؟ فيتجـه إىل ناحيـة 

ة يف معرفـة مـا أخرى، يراها أقرب إىل قلوهبم، وهذا حيتاج إىل رسعـة البدهيـ
 . يناسبهم، وما هو أقرب إىل قلوهبم

ً فكثريا ما يفاجأ اخلطيب وهو يلقي خطبته، بام مل يتوقع، ممـا :ومن جانب آخر
يسوؤه، أو يفرحه، فإن مل يكن قوي املالحظة، ورسيع البدهية، حيـسن التـرصف، 

                                                       
 ).١٢٤ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«: انظر) ١(

بة الدينية بني املنهج اخلطا«و). ١٨٤-١٨٣ص (»اخلطابة وإعداد اخلطيب«و). ٥٥ص (»اخلطابة«:  انظر)٢(
 ).١٢١-١١٨ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«و). ١٦٥ص (»والواقع
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يف خطبته، ممـا ِواخلروج من املأزق الذي هو فيه، وإال وقع يف اإلرتباك واإلخفاق 
 .ج عنه انرصاف القلوب عنهتقد ين

وهـذا العامـل يف غالـب أحوالـه يكـون هبـة مـن اهللا  : قوة الشخصية-السادس
َسبحانه وتعاىل، فبه جيذب اخلطيب النـاس إىل سـامع خطبتـه، ويـؤثر فـيهم، 

 .وجيعلهم يسريون خلفه، ويعملون بام يقول
ق، وال خياف يف اهللا لومـة وقوة الشخصية هي التي جتعل اخلطيب يصدع باحل

:الئم، يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف وصف عباده املـؤمنني الـذين حيـبهم وحيبونـه
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

µ ´]احلجر[. / 0 1 2 3 4:ويقول اهللا عز وجل.  ]املائدة[ . 
ٌمؤمن القـوي خـري ـْالـ«: خيقـول ف عىل أمهية قوة املؤمن خويؤكد النبي  ْ َُ ُّ ُِ َ ْ ِ ْ

ْوأحب إىل اهللاَِّ من ال ْ ُّ َ َِ َ ِ ِمؤمن الضعيفـَ ِ َِّ ِ ْ َ، ويف كـل خـري، احـرص عـىل مـا ينفعـك، ُ ُ َ ْ ْ ََ ْ ََ َ َْ ِ ٌ ٍّ ُ ِ
ْواستعن باهللاَِّ وال تعجز، وإن أصابك يشء فال تقل ُ ََ ْ َ ََ ٌ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ َ لو أين فعلت كان كذا وكـذا، :ْ ََ َ ََ َ َْ ُ ْ ََ ِّ َ

ْولكن قل َُ ْ َّ قد:َِ َوما شاء فعل، فإن لو تاهللا، ُر َ ْ َ ََ ََّ ِ َ َ ََ ِفتح عمل الشيطانَ َ ْ ََّ َ َ ُ َ ْ« . 
واملـراد بـالقوة : ( يف رشحه هلذا احلديث-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام النووي 

 والقرحية يف أمور اآلخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثـر ،عزيمة النفس: هنا
ًإقداما عىل العدو يف اجلهاد، وأرسع خروجا ً إليه، وذهابا يف طلبه، وأشد عزيمة يف ً

مر باملعروف، والنهي عن املنكر، والصرب عـىل األذى يف كـل ذلـك، واحـتامل األ
                                                       

 ).٢٦٦٤( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
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املشاق يف ذات اهللا تعاىل، وأرغب يف الصالة والصوم واألذكار وسائر العبـادات، 
 . )ًوأنشط طلبا هلا، وحمافظة عليها، ونحو ذلك

 :ومن األمور التي تساعد عىل حتقيق قوة الشخصية وتنميتها، وهي
سـبحانه كثـار مـن ذكـر اهللا ِليـه، واإلبطلب العلم واحلرص ع:  اإليامنتقوية -١

 . والتمسك بالعبادات والنوافلوتعاىل،
U T S R Q P O N M L K : قال اهللا سبحانه وتعاىل

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
h g ]ويقول اهللا سبحانه وتعاىل . ]النساء : ã â á à ß Þ Ý Ü

ë ê é è ç æ å ä]ويقول اهللا تعاىل .]حممد: Û Ú

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü]الرعد[. 
 ومـا يعيـشه أهـل الباطـل مـن الـضالل والتخلـف معرفة حقيقة اجلاهليـة، -٢

فبه يقوى اإليامن، والتمسك بـاحلق، والـدعوة إليـه، يقـول أمـري . والرجعية
جلاهليـة ؛ فـال أخشى علـيكم أال تعرفـوا ا: (ااملؤمنني عمر بن اخلطاب 

 .)مسالِتعرفوا قدر اإل
ــت ِّحتديــد األهــداف والغايــات، واألســاليب املؤد -٣ ــة إىل بلوغهــا مهــام كان ي

¦ § } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥:قال اهللا تعـاىل .األسباب

® ¬ « ª © ¨ ]الزخرف[. 
                                                       

 ).١٦/٢١٥ (»رشح النووي عىل صحيح مسلم«) ١(

 ).١٩٣ص (»اخلطابة وإعداد اخلطيب«: انظر) ٢(



 

 ٥٢٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

̧ :ويقول اهللا سبحانه وتعاىل  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª
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 تي تتعلق بموضوع اخلطبةالعوامل ال: ًثانيا
ما يتعلق باملوضوع الذي يلقيه اخلطيـب، وقـد : اخلطيب من عوامل نجاح َّإن

ُسبق احلديث عن العوامل التي تتعلق باخلطيب نفـسه، وذكـر أنـه هنـاك عوامـل 
متعددة، وأنه ينبغي أن تتكامل مجيع العوامل فيام بينها، وذلك لتحقيق أكـرب قـدر 

 .من النجاح يف اإللقاء
 :ث عن العوامل التي تتعلق باملوضوع، وهي عىل النحو اآليتّنتحدهنا و
هناك أمور تتعلـق باختيـار املوضـوع املناسـب  : اختيار املوضوع املناسب-األول

ينبغي عىل اخلطيب أن يراعيها، ويعطيها من االهتامم والعناية الـيشء الكثـري، 
 :حتى حيقق النجاح املطلوب من إلقائه للموضوع، ومنها

ً أي أن تكون اخلطبة مناسبة لالجتامع الذي سيتحدث فيه، فمـثال إن :املناسبة -١
كان يف مناسبة زواج، فيحسن أن يتكلم عن الزواج، والرتغيب فيـه، أو عـن 
أسباب السعادة يف احلياة الزوجية، وهكذا، ولك أن تتخيل ماذا يكون األثـر 

 !؟و عن اخليانة الزوجيةأ! أو سوء طبائع النساء ؟! لو حتدث عن الطالق ؟
 ينبغي للخطيـب أن خيتـار مـن املوضـوعات مـا لـه صـلة :ومن جانب آخر

، ويربط ذلك بام جـاء يف الكتـاب والـسنة، باألحداث اجلارية التي يعيشها الناس
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وال خيرج عن الثوابت؛ حتى ال يكون من خطباء ما يطلبه املـستمعون، وعليـه أن 
 ومـا هيمهـم ويـشغل بـاهلم، فمثـل هـذه ون،يكون من خطباء ما حيتاجه املستمع

 وهو يلقي خطبته عـىل حتقيـق األثـر املطلـوب مـن ،املوضوعات تساعد اخلطيب
 .التأثري والتوجيه للمدعوين

 فيهـا ًا هناك بعض املناسبات التـي يكـون الوقـت حمـددْ إذ:الوقت املحدد -٢
هو  ّعامص  يف الزيادة أو النقٌبه، سواءللخطيب، ال حيسن باخلطيب أن خيل 

حمدد له، وخاصة يف املناسبات التي يتعاقـب فيهـا اخلطبـاء الـصعود عـىل 
منصة اإللقاء ألخـذ دورهـم يف اخلطابـة، فلـذا عليـه أن خيتـار املوضـوع 

ًر موضوعا يفرض عليه التطويـل، وال ااملناسب للوقت املحدد له، فال خيت
ِّيطرق بحثا ال يـستطيع أن يؤد ص لـه، حتـى يـه بتاممـه يف الوقـت املخـصً

 . هًيتمكن من إلقائه كامال، وبذلك حيقق حاجة املستمعني خلطبت
 وقد يقـع :)مراعاة أحوال املستمعني (عد عن إثارة اخلالفات بني الناسُالب -٣

يف هذا اخلطيب من حيـث ال يـدري، إمـا لـسوء فهمـه، أو لقلـة معرفتـه 
 .باملجتمع وعوائده

ان هبذه املثابة من رفعة املقام، كان واخلطيب يف األصل موجه ومرشد، ومن ك
د الـصفوف وال ّا به أن جيمع وال يفرق، ويؤلف بني القلوب وال ينفر، ويوحَّحري

                                                       
 »رضة الدعويــةاملــنهج الــدعوي يف أصــول املحــا«، و)٢٨ص (»خــصائص اخلطبــة واخلطيــب«: انظــر) ١(

 .٢٠٩-٢٠٨ص
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 .ني واحلـركينيي، وال يكون ذلك عىل حساب الدين كام يفعله بعض احلـزبيشتت
 . رهم، فهدم، وهو يبغي البناءَّومتى مس اخلطيب مشاعر املستمعني نف

ًإن اخلطيب الذي يـسعى لكـي يكـون ناجحـا يف إلقائـه،  :ضري اجليد التح-الثاين
ًجدير به أن يعد موضوعه إعدادا كامال، وحيرض مجيع أفكاره حتـضريا جيـدا،  ً ًً ّ

 حيتـاج إىل حتـضري ْوقد شبهه بعضهم بمثل من يريد إقامة بيـت للـسكنى، إذ
إىل أن ينتهـي سابق يبدأ من اختيار املكان، ثم جتهيز املواد األساسية، وهكـذا 

 . من البناء
ويكون التحضري للموضوع بالرجوع إىل الكتب املناسـبة، ومظـان احلـصول 

وحصيلة جيدة مـن  ، لكي يصبح عند اخلطيب مادة كافيةعىل املعلومات املناسبة،
األفكار واملعلومات، متكنه من عرض موضوعه عىل درجة من الثقة واالطمئنان، 

من العلم واملعرفـة التـي تغطـي املوضـوع مـن مجيـع وذلك الرتكازه عىل قاعدة 
 .خكتاب اهللا وسنة رسوله : ، وأفضل املراجعجوانبه، وما قد يسأل عنه

ًكام إن للتحضري اجليد أثرا ينعكس عىل نفوس السامعني الذين يشعرون بأن ثمة 
ِّجهدا بذله اخلطيب يف موضوعه، مما يؤ  . دي إىل زيادة ثقتهم به، واحرتامهم لهً

                                                       
 ).٢٤ص (»الدراسة النظرية للخطابة«) ١(

 ).٣٦( ص »أصول اخلطابة واإلنشاء«: انظر) ٢(

هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابـة، ص : وانظر). ٢٩( ص »خصائص اخلطبة واخلطيب«: انظر) ٣(
 ).١٢٨-١٢٢ص (،»اخلطابة بني املنهج والواقع«و). ١٤٧-١٤٦(
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ويقصد بذلك أن جيعل اخلطيب ملوضوعه الذي يريـد أن :  التقسيم اجليد-الثالث
ر، وكل قسم يكـون ًث فيه، أقساما واضحة، يتدرج فيها من قسم إىل آخّيتحد

 .هًمتهيدا ملا بعد
: ويمكن أن نقسم موضوع اخلطبة إىل أقسام رئيسة، وحتت كـل قـسم رئـيس

 :أقسام فرعية، وذلك عىل النحو اآليت
 وهي مدخل يمهد فيه اخلطيب لألفكار التي سيعرضها : املقدمة-قسم األولال

 :ومما يبني أمهيتها وأثرها يف نجاح اخلطبة النقاط اآلتية. يف خطبته
 كانـت حمكمـة نطبة، فإهنـا إأثرها القوي يف تأمني النجاح املناسب للخ -أ

 والـسيطرة ً؛ كان أثرها كبريا يف تنبيه اجلمهور، وإثارة اهـتاممهم،وقوية
 .ةم، وجعلهم يصغون إىل موضوع اخلطبعىل أذهاهنم ومشاعره

هلـا أثـر فعـال يف تـدعيم  -دمـة اجليـدةأي املق- إن براعة االسـتهالل -ب
 . يف طرح موضوعههموقف اخلطيب، وغرس الثقة يف نفسه ليتابع طريق

إذا أخفــق اخلطيــب يف اســتهالله فــربام أدى ذلــك إىل تزلــزل موقفــه،  -ج
 .بال األذهان واألسامع عليهوضعف إق

ن املقدمــة هــي أول مــا يطــرق آذان املــستمعني، وأنــه يــصعب تغيــري  إ-د
 . ااهنم، مما يؤكد أمهية العناية هباالنطباع الذي ترتكه يف أذه

                                                       
اخلطابة الدينيـة بـني املـنهج «و). ١٩٢-١٩١ص (»املنهج الدعوي يف أصول املحارضة الدعوية«: انظر) ١(

 »الدراسـة النظريـة للخطابـة«و). ٢٦-٢٥ص (»خصائص اخلطبة واخلطيـب«و). ١٢٦ص (»والواقع
 ).٢٠-١٩ص(
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 :وأما األقسام الفرعية التي تندرج حتت املقدمة، فهي
نه وتعـاىل، وهـو افتتـاح موضـوع اخلطبـة، باحلمـد هللا سـبحا: االستفتاح -١

 ال خيطـب خطبـة إال خوالصالة والسالم عىل رسول اهللا، إذ كان النبـي 
 مـا يـسمى ،خافتتحها بحمد اهللا والثناء عليه، ومن أشـهر مـا أثـر عنـه 

 . بخطبة احلاجة
والقـسم الثـاين مـن   وهـو اجلـزء الـذي يـربط بـني االسـتفتاح،:التمهيد -٢

. »ة الغـرض مـن اخلطبـصلب املوضـوع، أووهو مـا يـسمى بـ«املوضوع 
ًويستحب أن يكون متصال بموضوع اخلطبة، ممهدا هلا، ًمناسبا مـن حيـث  ً

فال يطيل يف املقدمة إذا كان املوضوع . الطول والقرص، لوقت اخلطبة الكيل
ًقصريا، وال خيترص إن كان املوضوع كبريا، والوقت طويال ً ً. 

ة، ض حمتويات اخلطب ويقصد به عر):الغرض ( صلب املوضوع  -القسم الثاين
ينبغـي أن تتناسـب معـه املقدمـة واخلامتـة واألفكار التي فيها، وهو الذي 

ًقرصا، وشكال ومعنـى، ومـضمونا وأسـلوبا، وتركيـزا وتأكيـدا، ًطوال و ً ً ً ًً
 عليه جهد اخلطيب، ويقوم عليـه املوضـوع، ّوهذا القسم هو الذي ينصب

هـا الفقـري، وقلبهـا فهو حمور االرتكـاز والقـوة يف اخلطبـة، وهـو عمود
النابض، فقد يمكن االستغناء عن األجزاء األخرى، أما هـذا فـال يمكـن 

 .االستغناء عنه
                                                       

 . للشيخ األلباين رمحه اهللا»رسالة خطبة احلاجة«: انظر) ١(

 ).٩٤-٩٣ص (»باخلطابة وإعداد اخلطي«: انظر) ٢(
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 :هذا وينبغي أن يتصف صلب املوضوع بصفات، منها
ل أذهـان الـسامعني ألفكـار املوضـوع، ُّ هو السبيل إىل تقبـْ إذ:الوضوح -أ

 .وإدراك املعاين املطروحة فيه
وع مـن صـفة الوضـوح، فجـاءت أفكـاره معقـدة الفهـم، أما إذا خال املوض

عسرية اإلدراك، صعبة التفسري، أدى ذلك إىل نفور الـسامعني، وانـرصافهم عـن 
 .متابعة اخلطيب وهو يلقي خطبته

ث فيـه، ّ ينبغي أن يشمل مجيع جوانب العنوان الذي يتحدْ إذ:الشمول -ب
 .ّوأن يستويف كافة أطرافه

ً فقرات املوضوع ترتيبا متوازنا مناسبا، بحيـث  وهو أن يرتب:الرتتيب -ج ً ً
ّم قـسم عـىل آخـر، وإال ألدى ذكـر ّال تدخل فقرة يف أخرى، وال يتقـد

 . لىل التكرار اململ، والتشويش املضالفقرات بصورة عشوائية إ
 واملقصود هبا النهاية التي ينهـي هبـا اخلطيـب خطبتـه، : اخلامتة-القسم الثالث

بمثابة اخلتام لليشء إذا بلغ غايته، فكأن اخلامتة تـشري إىل ويتم حديثه، فهي 
 .اكتامل املوضوع، وحتقق املقصود

 :ة، النقاط اآلتياخلطيبومما يبني أمهية اخلامتة يف نجاح 
 .أهنا هي التي حتافظ عىل قوة املوضوع، والتأكيد عىل ما جاء فيه -١

                                                       
 ).٣٠-٢٩ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«) ١(
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 ألهنـا آخـر أجـزاء أهنا تزيد رسوخ املوضوع يف أذهان الـسامعني، وذلـك -٢
 .اخلطبة، فهي بذلك أقرب ما يبقى يف ذهن السامع وذاكرته

وملا كانت اخلامتة هي آخر مرحلة يف اخلطبة؛ وجب أن يعطيهـا اخلطيـب مـن 
االهتامم والعناية، اليشء الكثري، جيمع فيها شتات املوضوع بقصد استخالص مـا 

 .مفيدةيريد من النتائج والثامر، لكي تكون مؤثرة وموجزة و
ن يدعم خطبته بأدلة وأمثلـة البد للخطيب أ :حسن االستشهاد يف اخلطبة -الرابع

ّغريها من الشواهد، التي يستشهد هبا يف خطبتـه، ليقـوي حجتـه، ووقصص 
ِّويــدعم قولــه، حتــى يكــون أقــدر عــىل إقنــاع الــسامعني، وكــسب ثقــتهم، 

 .واستاملتهم إليه
 :يب النقاط اآلتيةومن حسن اختيار الشواهد، أن يراعي اخلط

ه أدعى جلذب انتباه السامع، والتأكيد عـىل صـحة مـا ّ فإن:التنويع يف األدلة -١
 .يقول

ًأن يكون الدليل متصال بالفكرة متاما،  -٢ ًوأن يربط بينه وبينها، مبينـا موضـع ً
 .الشاهد، ووجه االستشهاد

 . وخيتار الصحيح منهاأن يوثق األدلة من مصادرها، -٣
 وحفظها، وخاصة التـي مـن القـرآن الكـريم،  بضبط النصوص،أن يعنى -٤

 .والسنة النبوية
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ل الـسلف الـصالح، اً فـالقرآن أوال، ثـم الـسنة، ثـم أقـوأن يرتب األدلة، -٥
 .وهكذا

 .حتى ال يرصف السامعني عن موضوع اخلطبةًأن ال يكون الشاهد طويال،  -٦
 .خلطبة أوهلان ال يكثر من األدلة والشواهد،بحيث ينيس آخر ا أ-٧
بحيث يبتعد عن األدلة واالستشهادات التي لتجديد يف األدلة والشواهد،  ا-٨

هنـا قـد ال تـؤثر فـيهم، وال َأُتطرق بكثرة، واعتاد الناس عىل سـامعها، إذ 
تشدهم للموضوع، فاختيار األدلة الصحيحة التـي ختفـى عـىل كثـري مـن 

، وجيــذهبم ًيــداالنــاس، بــسبب قلــة طرحهــا علــيهم، يــضيف إلــيهم جد
 .هللموضوع، والعمل ب

 العوامل التي تتعلق بالوسائل واألساليب: ًثالثا
مــا يتعلــق بالوســائل واألســاليب، التــي : اخلطيــب مــن عوامــل نجــاح ّإن

يستخدمها اخلطيب أثناء إلقائه للخطبة، وقد سـبق احلـديث عـن العوامـل التـي 
 نتحـدث عـن العوامـل هنا. ق باخلطيب نفسه، والتي تتعلق بموضوع اخلطبةّتتعل

 :التي تتعلق بالوسائل واألساليب، وهي عىل النحو اآليت

                                                       
املنهج الـدعوي يف «و). ٥٨-٥٤ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«و). ١٠٥-٢٩ص (»اخلطابة«انظر ) ١(

، خطـب ومـواعظ مـن املـسجد »ومـيض مـن احلـرم«و). ٢٢٢-٢٢١ص (»أصول املحارضة الدعوية
 ).٣/١٥(احلرام، سعود بن إبراهيم بن حممد الرشيم، 
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 مــن أهــم العوامــل التــي تتعلــق ّإن :وضــوح الــصوت، وســالمة النطــق -األول
حسن أداء الكلمة، وجهارة الصوت ومجاله، وإخراج احلروف مـن : بالوسائل

ثغـة، والتمتمـة، خمارجها الطبيعية، والسالمة من عيوب النطـق املعروفـة، كالل
نـسان، ِوهذه العيوب منها مـا هـو يف أصـل خلقـة اإل،  ..والفأفأة، واحلبسة

وهذا قد يكون عالجه بالذهاب إىل األطباء واملستشفيات، ومنها ما هو بسبب 
اجلهل بأصول الكالم وخمارج احلروف، وهذا عالجه بتعلم خمـارج احلـروف، 

 .ريقة احلسنة، وكثرة املران واملامرسةوالتدرب عىل نطقها، وكيفية أدائها بالط
أنه إذا خال صوت اخلطيب مـن اجلهـارة واجلـامل، : ومما يبني أمهية هذا األمر

ُفكان ضعيفا خافتا، أو صارخا قبيحا، أو متهدجا متحرشجا ؛ فإن األسـامع تنفـر  ً ً ً ً ً ً
 .قبال عليهِمنه، والقلوب حتتجب عنه، والنفوس ترفض الركون إليه، وتأبى اإل

َّوقد شبه بعضهم الصوت بالذهب وصناعته، فإن الصناع خيتلفون يف اإلبداع  ُّ
ُواإلتقان لصناعته وصـياغته وتـشكيله يف حـيل بعـضها يبهـر العيـون  وجيـذب ،ِّ

 يؤكـد هـذا اوممـ. املشرتين، وبعضها اآلخر ال جيد إال الكساد ونفور النـاس منـه
  . جلامل صوته ووضوحه أن يرفع األذانا من بالل خاملعنى طلب النبي 

 فإن مما يتعلق بسالمة النطق، ومجال الكلمة، صـون اخلطبـة :ومن جانب آخر
عن اللحن، وخاصة منه اجلـيل الواضـح، الـذي تنفـر منـه اآلذان، وتنـزعج مـن 

                                                       
اخلطابـة الدينيـة بـني «، و)٢٠٧-٢٠٦ص (»اخلطابة وإعـداد اخلطيـب«و). ١٤٥ص (»اخلطابة«: انظر) ١(

 ).١٨٠-١٧٣ص (»املنهج والواقع

 ).١١٣ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«: انظر) ٢(
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ًسامعه، مما يكون سببا يف رصف املستمعني عن االستفادة من اخلطبـة، والتـأثر بـام 
 .فيها من وعظ وإرشاد

   اخلطيب أن يتعلم قواعد اللغة العربيـة، وإعراهبـا، وال حـرج عليـه فلذا عىل
ًإن كان الكالم مكتوبا أن يشكل الكلامت باحلركـات املناسـبة، وخاصـة منهـا مـا 

 . يشكل عليه
األلفاظ والرتاكيب، مها القالب الذي  : اختيار األلفاظ، والرتاكيب املناسبة-الثاين

ل عربه إىل األذهان والقلوب، فاخلطيب هبـام تصب فيه األفكار واملعاين؛ لتص
ينقــل أفكــاره، وآراءه، وعواطفــه إىل أســامع اآلخــرين، وبمقــدار مــا تكــون 
ــا،  ــوس عالي ــأثريه يف النف ــة وواضــحة؛ يكــون ت ــب، قوي ــاظ والرتاكي ًاأللف

 مـن األلفـاظ ٍّث عن كلّوهنا سأحتد. ًواستيالؤه عىل األذهان والقلوب كبريا
 :ًفأقول مستعينا باهللا تعاىلوالرتاكيب عىل حدة، 

واملقصود به الكلمة املفردة، وكل كلمة، أو لفظـة عربيـة تـدل  :األلفاظ ً-أوال
ٍعىل معنى معني، ونحن ال ننكر أن هناك مرتادفات يف اللغة العربية ينـوب  ً
بعضها عن بعض، ولكن نجد أن كل لفظـة حتتـوي عـىل زيـادة يف املعنـى 

 .هذه املرتادفاتالعام الكيل الذي تشرتك فيه 
  ]القلم[! " # $: حانه وتعاىلقال اهللا سب: مثال ذلك

                                                       
 ).٢/٩ (»شعاع من املحراب«، و)٤٢ص (»اخلطابة بني النظرية والتطبيق«: انظر) ١(



 

 ٥٣٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 ..نعلمه، نحدده، نميزه:  ، له مرتادفات، مثل!:فقوله
، جيـب مراعاهتـا عنـد إعـداد  عدة مالحظاتل ما سبق نصل إىل فمن خال
 :اخلطبة، وهي

 وهذا النوع من االختيار يزيـد يف ى املناسب،للمعناختيار اللفظ املناسب،  -١
 .مجال الكالم وروعة البيان

 وإيثار األلفاظ الواضحة املأنوسة، ألن الكلـامت البعد عن الكلمة الغريبة، -٢
الغريبة جتعل السامع ينرصف إىل التفكري فيها، ويف غرابتها، مما ينـتج عنـه 

 . أفكار وأهدافاالنرصاف عن سامع بعض أجزاء اخلطبة، وما فيه من
اشـتدت، أو : ( ، يقـول)تفاقمـت : ( ً بدال من أن يقول اخلطيـب:مثال ذلك

  ).اتسعت، أو زادت

 ).ّفر، أو هرب: ( ، يقول)ّعرد : ( ًوبدال من أن يقول
 والوقع اجلميل عىل السمع، وجتنب الكلامت مراعاة اجلرس الصويت املعرب، -٣

 .عهاالشائكة النطق، التي تنفر األذن عن سام
ث عنهـا، ّفلذا عىل اخلطيب أن خيتـار الكلـامت املناسـبة للفكـرة التـي يتحـد

 :ًفمثال
                                                       

 »اخلطابــة الدينيــة بــني املــنهج والواقــع«و ).١٣٠-١٢٧ص (»اخلطابــة« :يف هــذه املالحظــات، انظــر) ١(
 ).٣٣ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«و). ٧٣-٦٤ص(



 

 ٥٤٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ث عن اجلهاد، اختار األلفاظ ذات اجلرس القوي، الصادقة الوقـع ّإذا حتد -أ
: يف السمع والنفس، التي تثري احلامسة والشجاعة، مثل الكلـامت اآلتيـة

 .وهكذا.. ، دوي املدافعاخلوف، اجلهاد، البأس، العنف، اهلزيمة، صليل
ث عن اإليامن، اختار األلفاظ ذات اإلحيـاء، اهلـادئ املطمـئن، ّإذا حتد -ب

 ...اهلداية، النور، الرشاد، االستقامة: مثل كلامت
األسى، مرارة، مأسـاة، : ث عن مناسبة حزن، اختار مثل كلامتّإذا حتد -ج

 .وهكذا.. أمل، مصيبة، ابتالء، فراق، الصرب، تسليم، وداع، املوت
لعاميـة املمجوجـة، مثـل واأللفـاظ االبعد عن الكلامت املبتذلة الركيكـة،  -٤

 ).أمسك( ، التي بمعنى )كمش: (كلمة
 يف اخلطبـة يف غـري مـواطن احلاجـة إليـه، ألن ذلـك عدم تكرار لفظ معني -٥

ي إىل سآمة السامع، وملله، بينام نالحظ أن جتديـد األلفـاظ يف املعنـى ِّيؤد
ُّ جيذب انتباه السامع، يشده إىل اخلطيـب، بـل وجيعـل الـسامع يف املشرتك،

 .حيوية ونشاط
العبارات واجلمل التـي تتـألف مـن عـدة : واملقصود هبا هي :الرتاكيب -ًثانيا

ٍألفاظ، لتحقيق معنى معني مقصود، وبمقدار ما تكون الرتاكيب واضـحة 
خالية مـن التعقيـد املعاين، حسنة السبك، جارية عىل قواعد اللغة العربية، 

وتنافر الكلامت، مؤتلفـة مـع اجلـو العـام للخطبـة، متناسـبة مـع املعـاين 
 . املقصودة ؛ تكون اخلطبة قوية التأثري، مجيلة العرض، حممودة الذكر

                                                       
 ).٣٦ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«انظر ) ١(



 

 ٥٤١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 :  عند صياغة الرتاكيبمالحظة األمور اآلتيةوعىل هذا جيب 
قـصود بأمجـل صـورة أن تكون الرتاكيب قوية متامسكة، حمققة للمعنـى امل -١

 .لفظية، سليمة من التفكك والضعف
أن تكون الرتاكيب متوازنة يف ترتيب ألفاظها، خالية مـن التعقيـد الناشـئ  -٢

عن ضعف انتظام األلفاظ، وسوء ترتيبها، الذي قد ينتج عنه اختفاء داللة 
الكالم عىل املعنى املراد، فإنه إذا حصل تقـديم، أو تـأخري، أو فـصل بـني 

فاظ التي ينبغي أن تتجاور، وتتصل مع بعضها يف الرتكيب، أدى ذلك األل
 .عرف بالتعقيد اللفظي، وذلك عيب خطري يف الكالمُإىل ما ي
ق هي أسـاس بقـاء إن يف حقيقة األمر األخال: ( الرتكيب اخلاطئ:مثال ذلك

إن األخـالق : (وأما الرتكيب الصحيح للكالم السابق، فهـو). واستقرارها األمة
 ).حقيقة األمر، هي أساس بقاء األمة واستقرارهايف 

 يلجأ إليه بعض اخلطباء، وهو إدخال الرمزيـات :وهناك نوع آخر من التعقيد
يف كالمهم، هبدف التطوير يف اخلطبة، فيغرقون يف تلك الرمزيات إىل حـد تـضيع 

: هـاوذلك ألن اخلطبة مـن طبيعت، فيه املعاين، وتزيغ معه األذهان عن إدراك املراد
الوضوح، ورسعة نقل األفكار واملعاين إىل أذهان السامعني، وهـذه الرمزيـات ال 

 .ًتصلح يف مثل هذا الرضب من الكالم، مهام كان رائعا يف اخليال والتصوير
                                                       

 ).٤٢-٣٦ (»خصائص اخلطبة واخلطيب«و). ١٣٤-١٣١ص (»اخلطابة«: يف هذه املالحظات، انظر) ١(



 

 ٥٤٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 من حيث الطـول والقـرص، إذ املعلـوم أن ينبغي أن يالحظ هيئة الرتاكيب -٣
، ألنه يرتكز يف إلقائه الرتاكيب القصرية، هي أنسب يشء يف النص اخلطايب
ّعىل الصوت ونرباته، وكالمهـا يعتمـد اعـتامدا كليـ ًا عـىل نفـس اخلطيـب ً

املحدود، الذي ال يطيـق االسـتمرار يف العبـارات الطويلـة، بدرجـة قـوة 
وهذا قـد . الصوت، ونرباته التي يبدأ هبام يف بداية النطق بالرتكيب الطويل

 :ينتج عنه
 .للهجة وينتقل من النشاط إىل الفتورأن خيتل توازن الصوت وا -أ

أن ينقطع نفس اخلطيب، فيضطر إىل الوقوف، مما يرتتب عليه انقطـاع  -ب
 .املعنى عىل السامع

 بأن تتعاقب عـىل املعنـى، أو املعـاين رضوب مـن الترصف يف فنون القول، -٤
التعبري، من إخبار، إىل تعجب، إىل هتكم، إىل تعجب، إىل نفي، إىل هني، إىل 

، وذلك أن من سامت اإللقاء الناجح، أن ينوع اخلطيب يف ..نداء، إىل قسم
ًأسلوب إلقائه، أما إذا التزم اخلطيب رضبا واحدا من رضوب التعبري، فإن  ً

 .ذلك ينجم عنه السآمة وامللل لدى نفوس مستمعيه
فكام قلنا يف األلفاظ أن مـن حماسـنها : خلو الرتاكيب من التكرار غري املناسب -٥

: نقول كـذلك. يف اخلطبة، عدم تكرار اللفظ الواحد من غري حاجة داعية إليه
 يعتـرب ،إن الرتكيب الواحد إذا تكرر أكثر من مرة، من غري حاجة داعيـة إليـه

 .من العيوب التي جيب أن يتحاشاها اخلطيب يف إلقائه خطبته



 

 ٥٤٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ترب من مجال أما إذا كان التكرار يف مكانه املناسب، وتستدعيه احلاجة، فهذا يع
، ومثال ذلـك قـول   النفوس األفكار والقيم احلميدةاألسلوب، الذي يرسخ يف

، تكـرر يف سـورة الـرمحن، ]الـرمحن[z } | { ~: اهللا سبحانه وتعـاىل
  .ًواحدا وثالثني مرة

 »اللهم اشـهد« :نعم، قال: قالو »؟أال هل بلغت«:  يف خطبة الوداعخوقوله 
 . )ًثالثا(

قضية التزام اخلطيب : ويمكننا أن نلحق هبذه املالحظة، أن من عيوب اإللقاء
نعم يـا مـسلمون، أو هكـذا أهيـا : (ًبالزمة معينة يرددها كثريا أثناء خطبته، كقوله

ب قوهلـا ، فإهنا تلفت نظر املستمع إىل عدها، وترق)الناس، أو أجل معرش املؤمنني
 .وتكرارها، مما ينتج عنه أن ينرصف عن فهم معاين اخلطبة، وإدراك أهدافها

وإذا أردت أخي اخلطيب أن جتتنب األخطاء يف كل ما سبق فعليك بقـال اهللا، 
 .-الكتاب والسنة: عليك بنصوص الوحيني: أي-، خقال رسول اهللا 

وهـو إن حركـات جـسد اخلطيـب  :حسن استخدام حركات اجلسد -الثالث
يلقي خطبته، هلا أثر كبري يف نجاحه، وحتقيق أهدافـه، إذا كانـت يف مكاهنـا 

زيـد شـارة يِاستخدام اإل: الصحيح، واستخدمت بطريقة جيدة، وقد قيل
                                                       

 ).١٣٩-١٣٨ص ( »خخطب الرسول اجلوانب اإلعالمية يف «: انظر) ١(

 ).٤٤٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ٥٤٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

اإلشارة واللفـظ رشيكـان، ونعـم : (ويقول اجلاحظ. يف إيضاح العبارة
 . )فظالعون هي له، ونعم الرتمجان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن الل

النظـر إىل املـستمعني، وتعبـريات الوجـه، وإيـامءات : وهذه احلركات، هـي
واحلديث عنهـا بالتفـصيل عـىل . الرأس، وحركات اليد، واحلركة الكلية للجسم

 :النحو اآليت
ُهو أن ال يظهر :  فمام ينبغي للداعي أن يتفطن له أثناء إلقائه:النظر إىل املستمعني -أ

عض يف املودة، أو االعتناء من خالل نظره إلـيهم، أو أن تفضيل البعض عىل الب
 يديه، أو احلائط الذي باخللف، وهكذا، بل ينشغل بالنظر إىل األوراق التي بني

ًينبغي أن يكون نظره إليهم مجيعا، وال خيص بعضهم يف ذلك دون البعض، فإن 
 املستمع أن كان املستمعني له قلة؛ نظر إىل كل واحد منهم لبضع ثوان، مما يشعر

ُاخلطيب حيدثه شخصيا، وإن كانوا كثر ؛ فيحسن أن يرمقهم بنظـرات مبـارشة ًاً
وطويلة يف سائر االجتاهات، وأال ينظـر بـضبابية وعـدم حتديـد، حتـى يـشعر 

 . اجلميع بأن اخلطيب يلقي عليه مبارشة، وأنه خيصه بالكالم
ستمعني مـع أذكر أنه يف إحدى خطب اجلمعة، فوجئت بضعف جتاوب املـ و

هو  -واهللا أعلم-ب  املوضوع وقوته، فظهر يل أن السباخلطيب وخطبته، مع أمهية
                                                       

 ).١٣٠ ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«، و)١٥٢-١٥١ص (»اخلطابة«: انظر) ١(

 ).٦٩ص (»اخلطابة يف موكب الدعوة«: ًنقال عن) ٢(

 ).٧٧ص (»فن الكالم«، و)١٣٠ ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب«:  انظر)٣(



 

 ٥٤٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

أن اخلطيب بدأ خطبته منذ صعد عىل املنرب، بالنظر إىل األوراق التي كتبها، ثم أخذ 
تهى من خطبتـه، فانـشغل ظره عنها حتى انيقرأ منها مجيع ما كتب فيها، ومل يرفع ن

 .بعضهم غلبه النومن عنه، حتى أن واملستمع
 فعليه أن خيص بالنظر من يكلمه، أو يسأله، أو يبحـث :ومن جانب آخرهذا 

ًمعه عىل الوجه اخلاص، فعند ذلك ينبغي أن يعطيـه مزيـدا مـن التفـاف إليـه، أو 
 .إقبال عليه

 وهي التي تشري إىل مدى شعور اخلطيب، وأحاسيـسه حلظـة :تعبريات الوجه -ب
ًيئا مفرحا وسارا، ومل يصحبه الوجه البـشوش، يكـون اإللقاء، فعندما يذكر ش ً ً

ًالتأثري ناقصا يف املستمعني، وعندما يدعو اخلطيب إىل االطمئنان والتفاؤل فـإن 
ًوجهه ينبغي أن يكون مرشقا متهلال، وأن تكون أساريره نفسها داعية   ألمـل،لً

وجه التـي  ومل تصحبه تعبريات ال،وعندما يكون اإللقاء يف موضوع حيزن ويؤمل
  .ًتدل عىل احلزن والتأمل والتوجع، يكون التأثري يف املستمعني ناقصا

ُ وغالبا ما تستخدم للتعبري عن املوافقة أو عدمها، وهي تـؤثر :إيامءات الرأس -ج ً
 .بشكل كبري عىل تأكيد املوافقة، أو عدمها

 .املختلفة تستخدم حركات اليد يف أشكال متعددة لنقل املعاين :حركات اليد -د
 رفع إحدى اليدين إىل أعـىل قـد يـشري إىل مواقـع احلـامس والقـوة يف :ًفمثال
اسـتخدام األصـابع إىل التنويـه بالنقـاط املتعـددة التـي ينـوي  وقد يشري. اخلطبة

                                                       
 ).٧٨-٧٧ص (»فن الكالم«، و)١٤٤ص (»اإللقاءطرق اخلطابة و«: انظر) ١(



 

 ٥٤٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ِبينام يعد استخدام اإل. رسدها، أو التي حيتوهيا املوضوع ُّ إىل ) السبابة(صبع الواحد ُ
 .اللة عىل التهديد والتحذيرأعىل يف مرات متكررة، للد

ــة،  ــشديد عــىل فكــرة معين   وكــذلك فــإن اخلــبط عــىل املنــصة يــستخدم للت
  .والتمسك هبا

 .وهكذا فإن لكل معنى ما يناسبه من حركات اليد املختلفة
 :ومن األمثلة عىل استخدام احلركة يف الكتاب والسنة
 M R Q P O N :قول اهللا سبحانه وتعاىل، عىل لسان مريم بنت عمران

X W V U T S]إذ بلغت اإلشارة املراد، كام لـو أهنـا تكلمـت بـاملعنى .]مـريم ّ
 .الذي فهموه منها

ًاإلشارة بيديه، أو إحـدامها كثـريا،  خويف السنة املطهرة استخدم رسول اهللا 
َأنــا«: خفمــن ذلــك قولــه  ِوكافــل اليتــيم َ ِ َِ ْ ُ َ ْ يف الــَ َجنة هكــذاـِ َ َ َِ ِوأشــار بالــسبابة » َّ َ َّ ََّ َِ َ َ

ًوالوسطى، وفرج بينهام شيئا ْ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َ َّ َْ َ َ ْ . 
ٍوعن ابن عباس  َّ ْ َْ َّ أن النبـي بَِ ِ َّ َّ َسـئل يف حجتـه، فقـال خَ ََ َ ِ ِ َِّ َ ِ َ ذبحـت قبـل :ُ ْ ْ ََ َُ  

ْأن  ِأرمي؟ فأومأ بيدهَ ِ َِ ِْ َ ََ َ َْ َقال. َ َوال حرج«: َ َ َ، قال»ََ ِ حلقت قبل أن أذبح؟ فأومـأ بيـده:َ ِ َ ْ َ َ ْ َِ َ ََ َ ْ ْ َ َْ َ َ َُ: 
َوال حرج« َ ََ« . 

                                                       
  ).١٤٤ص (»طرق اخلطابة واإللقاء«:  انظر)١(

 ).٢٩٨٣(، ومسلم )٥٣٠٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 ).١٣٠٦(، ومسلم )٨٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٥٤٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ــرةو ــن أيب هري َع َ َْ َُ ــي  َ ــن النب ِّع ِ َّ ْ ــال خَ َق ــل «: َ ــر اجله ــم، ويظه ــبض العل ُيق ْ ْْ ََْ ُ َ ُ ُْ َ َِ ُ ْ  
ُوالفتن، ََ ِ ْ ويكثر الْ ُ َُ ْ ُهرجـَ ْ َ، قيل»َ َ يا رسول اهللاَِّ وما اهلرج؟ فقال:ِ ََ َ ُ َ َْ َ ُ ََ َهكذا بيده، فحرفها : ْ َ ََ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ

َكأنه يريد القتل ْْ ُ ََّ ِ ُ َ َ . 
ة لـال كأن حيرك جسمه لليمني، أو الشامل، وذلـك للد:احلركة الكلية للجسم -هـ

عىل جهة من اجلهات، أو يرفع جـسمه لألعـىل، للداللـة عـىل التعجـب، أو 
 .التعظيم ألمر من األمور، وهكذا

ــة  ــات اجلــسد املختلف ــه، -وحرك ــريات الوج ــستمعني، وتعب ــر إىل امل   النظ
 ينبغي أن تكـون وفـق -موإيامءات الرأس، وحركات اليد، واحلركة الكلية للجس

 :الضوابط اآلتية
مالئمة للمعنى املراد من العبارة، حتى تتحقق مؤازرهتـا للعبـارة أن تكون  -١

فإذا مل تأت اإلشارة مناسبة للمعنى املقصود؛ تصبح . يف اإليضاح والتبيني
 .ًرضبا من العبث ال فائدة منه

 .أن تسبق القول له املقصودة له؛ ألهنا تعترب موطئة له، ومنبهة إليه -٢
 أبلـغ يف التعبـري ل؛ فال فائدة منها؛ ألن القوأما إذا جاءت اإلشارة بعد القول

ًعند ذلك ال يعود لإلشارة أي معنى إذا سبقها القول. من اإلشارة ُّ. 
أن تكون متزنة متناسقة، تعطي مدلوهلا بكل وضوح ورشاقة، بعيـدة عـن  -٣

ّفإذا كثرت، وزادت عن احلد املطلـوب، . العنف املفرط، واملبالغة الشنيعة
                                                       

 ).٨٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٥٤٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ّحلركات املخرجة للخطيب عن حد الوقار واهليبة، وربـام ًتصبح نوعا من ا
 . ّأدت زيادة احلركات وكثرهتا إىل استثارة ضحك بعض السامعني

إن درجة الصوت من حيث الرسعة  : االهتامم بدرجة الصوت، ونرباته-الرابع 
والبطء، واالرتفاع واالنخفـاض، هلـا أثـر كبـري عـىل نفـوس الـسامعني، 

اخلطيـب أن  أهم النقـاط التـي ينبغـي عـىل -ن اهللا تعاىلبإذ- هنا وسأذكر
 : وهي،إلقائهيالحظها أثناء 

ًأن جيعل صوته مناسبا للمكان والسامعني، فـال يـنخفض حتـى يـصري  -١
ًمهسا، وال يعلـو حتـى يكـون صـياحا يـصك األذان، وبـني املـرتبتني  ً

 .هتاادرجات ينبغي مراع
ًمرتفعـا، وجهوريـا واضـحا، : بولكن ينبغـي أن يكـون الـصوت يف الغالـ ً ً  

َإذا (أنـه : خوأن من قال عكس ذلك، فقد خالف الـدليل، الثابـت عـن النبـي  ِ
ُخطب امحرت عيناه، وعال صوته ْ َ َ ُ ْ َُ َ َ َ َْ ْ َّ َ ٍ، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جـيشَ ْ َ ُ َ ُ ُ َُ ُِ ْ َّ َّ َّ ََ َ َْ ُ يقـول،َ ُ َ :

ْصبحكم ومساكم َّ َ ُْ َ َ َّ َُ(. 
                                                       

 ).٦٨ص (» موكب الدعوةاخلطابة يف«: وانظر). ١٣١ ص (»خصائص اخلطبة واخلطيب« )١(

). ٢٣٠ص (»اخلطابـة وإعـداد اخلطيـب«و). ١٥٠-١٤٧ص (»اخلطابـة«:  يف هذه املالحظـات، انظـر)٢(
خـصائص اخلطبـة «و). ١١ص (»شعاع مـن املحـراب«، و)٤٥-٤٤ص (»الدراسة النظرية للخطابة«و

طابــة طــرق اخل«، و)٦٤ص (»اخلطابــة الدينيــة بــني املــنهج والواقــع«و). ١١٤-١١٢ص (»واخلطيــب
 ).٧٥-٧٤ص ( »فن الكالم«، و)١٤٢-١٣٨ص (»واإللقاء

 ).٨٦٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(



 

 ٥٤٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ًكام أنه ينبغي أن يبدأ اخلطبة منخفض الصوت، ثـم يعلـو شـيئا فـشيئا، حتـى  ً
 .ًيكون وقعه عىل السامعني مقبوال، وال يفجأهم بالصوت املرتفع

رساع يف النطق، واحلذر منه، ألنـه يفـوت عـىل الـسامع ِاالبتعاد عن اإل -٢
 .اليشء الكثري من النفع

هذا وإن أعظم اخلطباء وأجلهم من متهل يف إلقائه، وأوضح نطقه، وأجـاد يف 
َما كـان (: لتقول أم املؤمنني عائشة ، خإسامعه، وتلك هي صفة رسول اهللا  َ َ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َيرسد رسدكم هذا ،خَ َ ْ َ ُْ َ ُ َْ َّ، ولكنُ ِ َ َه كاَ ٍن يتكلم بكالم ُ َ َِ ُ َّ َ َ ِّبيُيَ ُ فـصل، حيفظـه ُه،ُنَ ُْ َ َْ َ ٌ
َمن جلس َ َْ  . ) إليهَ

لقـاء إذا خـرج عـن صـورته ِا ال نمدح اإلبطـاء يف اإلَّرساع، فإنِوكام ذممنا اإل
ًالطبيعية، وأصبح رضبا من التمطيط، فـإن ثمرتـه سـيئة يف نفـوس الـسامعني، إذ 

 .لذهنينتج عنه االسرتخاء، ورشود ا
أن ال يكون الصوت عىل وترية واحدة، حتى ال ينجم عـن ذلـك امللـل  -٣

ّإىل نفوس السامعني، الـذي يتطلـب انتبـاههم ونـشاطهم مـن  والسأم
ِاخلطيب أن يلون صوته، ما بني اخلفض والرفع، والرسعة واإل  .مهالُ

 الكلامت املهمة، وجعل غري املهمة ثانويـة، وذلـك إمـا أن يكـون إبراز -٤
 .لضغط عىل بعض مقاطع الكلمة، أو بالرسعة عىل مقطع آخربا

                                                       
 »الكربى«، والنسائي يف )٦/٢٥٧(، وأمحد )٢٤٧(، واحلميدي )٣٦٣٩( أخرجه الرتمذي :إسناده جيد) ١(

، )٣٦٩٦(، والبغـوي )٣/٢٠٧ (»الـسنن«، والبيهقـي يف )١٧٠٤(، وإسحاق بـن راهويـه )٦/١٠٩(
 )].٥٨٢٨ (»اةاملشك«[



 

 ٥٥٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ظهر نربة خاصـة يف كلمـة تف.  عىل هذا العمل تندم قلت للعايص سوف:مثال
 .تندم، وذلك بالضغط عىل حرف النون

ظهر نربة خاصة يف كلمة شـؤم، بالـرسعة تف.  عظيمشؤم إن املعايص هلا :مثال
 .يف نطقها
إن الـصمت يف بعـض األحيـان : فقد قيلالتوقف قبل وبعد كل فكرة،  -٥

ِفلذلك عنـدما يـستخدم الـصمت بحكمـة أثنـاء اإل. كاحلديث لقـاء، ُ
ُيصبح له تأثري عظيم عىل السامعني، ولكـن البـد أن تكـون الوقفـات 

 .لقاءِطبيعية، ويف املكان املناسب، وإال أفسدت اإل
 خيطب مـن عليـه، إن استعانة اخلطيب بيشء :العناية باملنرب أو املنصة -اخلامس

حتى يسمع الناس كالمه بوضوح، ويروا حركاته وانفعاالته، من األمـور 
 ،خلقاء، والتأثري فيهم، فلذا كـان رسـول اهللا ِالتي تساعد عىل نجاح اإل

 خـارج خولـذا ملـا كـان رسـول اهللا . خيطب يف مسجده من عىل املنرب
و خيطب يف الناس املسجد يف مكان ال يوجد فيه منرب، جلس عىل بعريه وه

وذلـك ليـسمع النـاس . كام يف حجة الوداع، وأمسك أحدهم بخطامـه
رمحـه اهللا -يقـول اإلمـام النـووي . حـدث ويـشريصوته، ويرونه وهو يت

وفيه دليـل عـىل اسـتحباب اخلطبـة عـىل : ( يف رشحه هلذا احلديث-تعاىل
                                                       

 ).٤٤٩( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٦٧٩(، ومسلم )٦٧( أخرجه  البخاري :صحيح )٢(



 

 ٥٥١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

موضع عـال مـن منـرب وغـريه، سـواء خطبـة اجلمعـة والعيـد وغريمهـا، 
يتهم إياه، ووقوع كمته أنه كلام ارتفع؛ كان أبلغ يف إسامعه الناس، ورؤوح

 . )مكالمه يف نفوسه
ًلقاء أن يرصف عن املنصة كل ما قد يكون سببا يف ِكام ينبغي للخطيب أثناء اإل

اشتغاله عن اخلطبة، أو إشغال السامعني عن سامعها، كأن يكـون عـىل املنـصة أو 
راق وإعالنات، أو أن يكون هناك حركة لبعض املنظمني يف املنرب، باقة ورد، أو أو

 أن خيطب يف حجـة الـوداع مـن ،خ أراد النبي ّلـام، وهكذا، فلذا ..قاعة اخلطبة
: :عىل بعريه، أمسك أحد الصحابة بخطامه، وعن ذلك يقول احلافظ ابن حجر 

يـشوش عـىل  وفائدة إمساك اخلطام، صـون البعـري عـن االضـطراب، حتـى ال(
 .واملستمعني الذين ينظرون إليه. )بهراك

فلذا ينبغي للداعية اخلطيب يف هذا الزمان أن يستعني بكـل وسـيلة مـرشوعة 
وغـري ذلـك مـن وسـائل .. تساعده عىل إيصال صوته كاملذياع ومكـرب الـصوت

 .التقنية احلديثة، وأن يرصف كل ما يشوش ويؤثر عىل خطبته

 ينالعوامل التي تتعلق باملدعو: ًارابع
لقـاء، ِما يتعلق باملدعوين، الذين يستمعون لإل: يباخلط إن من عوامل نجاح

ق باخلطيب نفسه، والتي تتعلق بموضوع ّوقد سبق احلديث عن العوامل التي تتعل
                                                       

 ).١/١٩٢(، البن حجر، »فتح الباري«: ، وانظر)١١/١٧٠ (»رشح النووي عىل صحيح مسلم«) ١(

 ).١/١٩١(املرجع السابق، ) ٢(



 

 ٥٥٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ث عن العوامل التي تتعلق ّ نتحدهناوالتي تتعلق بالوسائل واألساليب، و. اخلطبة
 : النحو اآليتباملدعوين الذين يستمعون اخلطبة، وهي عىل

من املعلوم أن اخلطيب إذا كـان يلقـي  : خماطبة الناس عىل قدر عقوهلم-األول
خطبتــه يف موضــوع ال تدركــه عقــول الــسامعني لــه، فإنــه يــضيع وقتــه، 
ووقتهم؛ بل وقد تكون النتيجة عكسية، فيكذبونـه ويرفـضون مـا يقـول، 

ُّقال أمري املؤمنني عيل ِ بن أيب طالب  ُحـدثوا ا(: اَ َّ َلنـاس بـام يعر َفـون، َ ُ ِ ْ َ ََ ِ َّ
ُأحتبو ُن أن يكذب اهللاُ ورسوله َ َ ُ َُ ُ َ َّ ْ ََ َ َِ ُ ويف : (:يقـول احلـافظ ابـن حجـر .  )؟َ

 العامة، خـشية أن هذا احلديث دليل عىل أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عند
إذا كـان احلـديث يف الظـاهر : يشتبه عليهم فهمه، ومثـال ذلـك وضـابطه

ِيقوي البدعة، ويف أصله غري مراد، فاإلمساك عنـه عنـد مـن خيـشى عليـه 
 . )األخذ بالظاهر مطلوب

إذن فحديث اخلطيب مع الناس عىل قدر عقوهلم، وإدراكهم، له أمهيـة كبـرية 
ًجدا،  ً حتـى ال يكـون سـببا :ًوثانيـا. لقبـوهلم اخلطبـة والـدعوة أدعـى :فهو أوالّ

 .ختكذيب اهللا سبحانه وتعاىل، أو رسوله : لوقوعهم يف منكر عظيم، وهو
ًقد يكون اخلطيب عاملـا متبحـرا، لكنـه ال  : مراعاة نفسياهتم وأعامرهم-الثاين  ً

يعي كيف يوصل هذا اخلري الـذي حيملـه بـني جوانحـه إىل النـاس، ومـا 
 .التبليغ املرتبطة بمعرفة أحوال املستمعنيطرائق 

                                                       
 ).١٢٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).١٨/٣٣٨(، لشيخ اإلسالم ابن تيمية »الفتاوى«: وانظر). ١/٢٧٢ (»فتح الباري«: انظر) ٢(



 

 ٥٥٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ومما له صلة بنفـسيات فلذا وجب عىل اخلطيب مراعاة نفسيات املستمعني له، 
 أهنم يملون وينفرون من كثرة الكالم، وطول وقتـه، فلـذا كـان سـلفنا السامعني،

 حريصني عىل هذا األمر أشد احلـرص، فهـذا -رضوان اهللا تعاىل عليهم-الصالح 
ُ، يذكر الناس يف كل مخـيس، فقـال لـه ا اجلليل عبد اهللا بن مسعود الصحايب َ َُ َ َِّ َ ٍَ ِ َ ُ ِِّ َّ ُ

ٌرجل ُ َّيا أبا عبد الرمحن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم: َ َ أمـا إنـه يمنعنـي مـن : قـال. ُ
ُذلك؛ أين أكره أن أملكم، وإين أختولكم باملوعظة، كـام كـان النبـي  ََّّ َِّ ِِّ ْ ُ ِ ، يتخولنـا خُ

َالسآمة عليناهبا؛ خمافة  ْ َ َ ِ َ . 
ٍوهذا ترمجان القـرآن ابـن عبـاس  ُ ِحـدث النـاس كـل مجعـة : (، يقـولبْ ِّ َ

ْمرة،فإن أبيت فمرتني َِ ً َّ َ، فإن أكثرت فثالث مرار، وال متل الناس هـذا القـرآن، وال َ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ََّ َ َّ ِ ٍ َ
َألفينك  َّ َ ِ ْ ْتأيت القوم وهم يف حديث من حـديثهم، فـتقص علـيهم، فتقطـع علـيهم ُ ْ ِْ ِْ ُ ْ َُّ ََ َ َْ ََ ٍ ِ

ُّحديثهم، فتمل ِ ُِ ْ ُ ِّهم، ولكن أنـصت فـإذا أمـروك فحـدثهم وهـم يـشتهونه، فـانظر ََ ُ ْ ُ
ُالسجع من الدعاء فاجتنبه، فإين عهدت رسول اهللا  َ َُّ ْ ِّ ِ ، وأصحابه ال يفعلون إال خَ

َإال ذلك االجتنابذلك، يعني ال يفعلون   ِ ْ(. 
ًوأيضا مما لـه صـلة بنفـسيات الـسامعني، أهنـم ينفـرون ممـن ينقـدهم علنـا،  ً
ويتهجم عليهم أمام الناس، أو عىل أرسهم، أو جمتمعاهتم، أو أعرافهم وعاداهتم، 
ــن اآلداب  ــه ألدب م ــدين، أو وج ــصح يف ال ــب إذا ن ــل اخلطي ــذا وجــب ع ّفل

                                                       
 ).٢٨٢١(، ومسلم )٧٠( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٦٣٣٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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ه ضمن إطار عام، وأسلوب بليـغ، وحكمـة اإلجتامعية، أن يكون نصحه وتوجيه
 ما بال أقـوام«: خُرشيدة، وبعد عن اهلجوم املبارش، وليكن شعاره قول الرسول 

 .»...؟كذا وكذا: قالوا
 أهنم ينفـرون مـن اخلطيـب إذا كانـت :ًوأيضا مما له صلة بنفسيات السامعني

، ِانَّعـَّالطِ بُنِمْؤُمـْ الـَسْيَلـ«: خية، أو قاسية، يقول رسول اهللا عباراته وكلامته ناب
لذا فعليه أن ينتبه هلـذا األمـر، ويكـون . »ِذيءَبْ وال ال،ِشِاحَفْالال َ و،ِانَّعَّاللَوال 

 .ًحا يف ألفاظهًرقيقا يف عبارته، سم
إن مما له صـلة كبـرية  :ّ خلو قلوهبم من الشواغل، ومن اهلوى املنحرف-الثالث

ِبنجاح اإللقاء، وتأثريه يف املستمعني، أن تكون قلوهبم خالية مـن الـشواغل 
 ،رجل قلبـه ميـت: ثالثةوالناس : (:وامللهيات، يقول ابن القيم اجلوزية 

 لكنه غري مستمع ،ه قلب حي مستعد رجل ل:الثاين .فذلك الذي ال قلب له
 أو ، إما لعدم ورودهـا،لآليات املتلوة التي خيرب هبا اهللا عن اآليات املشهودة

 لـيس ، فهـو غائـب القلـب،لوصوهلا إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغريهـا
 . مـع اسـتعداده ووجـود قلبـه، ال حتـصل لـه الـذكرىً فهذا أيضا،ًحارضا
 ، تليت عليه اآليـات فأصـغى بـسمعه،د مستع، رجل حي القلب:والثالث

                                                       
 ).١٤٠١( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

، )١/٥٧(، واحلاكم )١٩٢(، وابن حبان )٤٠٥-١/٤٠٤(، وأمحد )١٩٧٧( أخرجه الرتمذي :صحيح) ٢(
، )١٨١٤ (»األوســط«، و)١٠/٢٠٧ (»الكبــري«، والطــرباين يف )٣١٢ (»األدب املفــرد« والبخــاري يف

 )].٥٣٨١ (»صحيح اجلامع«[
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 فهـو شـاهد ، بغري فهـم مـا يـسمعه، وأحرض قلبه ومل يشغله،وألقى السمع
 ، هــو الــذي ينتفــع باآليــات املتلــوة:فهــذا القــسم ، ملــق الــسمع،القلــب

 بمنزلة البـصري :والثاين . بمنزلة األعمى الذي ال يبرص:فاألول .واملشهودة
 .) فكالمها ال يراه،ظور إليهالطامح ببرصه إىل غري جهة املن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =  :قال اهللا تعاىل(: : ويقول

 ال ينتفـع هبـا إال مـن مجـع هـذه ، جعل اهللا سبحانه كالمه ذكـرى:قلت. ]ق[<
 مل ينتفـع ،القلـب فإذا فقد هذا ، أن يكون له قلب حي واع:أحدها، األمور الثالثة

 مل ، فـإن مل يفعـل، فيميله كله نحـو املخاطـب،أن يصغي بسمعه :الثاين. بالذكرى
 : أي، وهـو الـشهيد، أن حيرض قلبه وذهنه عنـد املكلـم لـه:الثالث، ينتفع بكالمه
،  مل ينتفـع باخلطـاب، وسافر يف موضع آخـر، فإن غاب قلبه،الغائب احلارض غري

 وحدق هبا ، إال إذا كانت له قوة مبرصة،املرئي  حقيقةوهذا كام أن املبرص ال يدرك
 أو مل حيـدق ، فإن فقد القوة املبـرصة، ومل يكن قلبه مشغوال بغري ذلك،نحو املرئي
 مل يدركـه فكثـريا مـا ، ولكن قلبه كله يف موضع آخـر، أو حدق نحوه،نحو املرئي

 فهـذا الـشأن ، فال تشعر بمـروره، وقلبك مشغول بغريه، أو غريه،يمر بك إنسان
 . )صغاءِ وكامل اإل،يستدعي صحة القلب وحضوره

ًوأيضا ينبغي للخطيب احلرص عىل أن خيطـب يف أنـاس خاليـة قلـوهبم مـن 
 ألن هذا من رشوط قبول الكالم، ووقوعه يف القلب، اهلوى املنحرف والشبهات،

                                                       
 ).١/٤٤٢ (»مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني«) ١(

 ).٣/٢٣١(املرجع السابق، ) ٢(
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ال بد له مـن إن التأثري بالكالم (: عبد العزيز احلميدي/يقول دوتأثريه يف السامع، 
 :ثالثة أمور

 .ًأن يكون الكالم خارجا من القلب -١
ًأن يكون الكالم علام نافعا -٢ ً. 
 .) من اهلوى املنحرفٍوأن يقع عىل قلب خال -٣
ومن أسباب نجاح الداعي إىل اهللا تعـاىل يف دعوتـه أن ! معرش الدعاة إىل اهللا •

 وفـيام يـيل فـصل يف ،املنكـرٍيكون عىل علم بقواعد األمر باملعروف والنهـي عـن 
 .قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 
 وبـاملنكر الـذي ينهـى ، ال بد من العلم باملعروف الذي يدعو إليه:القاعدة األوىل

ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال من كان : (عنه، جاء عن بعض السلف
 ).ًقيها فيام ينهى عنهًفقيها فيام يأمر به، ف

: أي-وهذا واضح فكام أن من يعالج املريض حيتاج إىل فهم باملرض والـدواء 
ًأن يكون طبيبا جيدا Q P :  فكذلك الداعي، ويستفاد ذلك مـن قولـه تعـاىل-ً

[ Z Y X W VU   T S R ]لناه والبصرية تشمل ما ق]١٠٨:يوسف. 

                                                       
 ).٢٠/٤٤١ (»التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب«: انظر) ١(
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ً الرفق، واألصل فيه الكتاب والسنة، قال تعاىل خماطبا موسى وهارون :القاعدة الثانية
 . ]طه[ z    y x w   v      u t   s r } | {   ~     � ¡: عليهام السالم

ية الكريمة ذكـره اهللا تعـاىل يف سـورة والقول اللني الذي أشارت إليه هذه اآل
ــاىل ــال تع ــات، ق ــات[ . / 0 1  2 3 4 5 6 7 8 9: النازع ــذا ]النازع  فه

اخلطاب رصيح يف بيان احلق، ولكنه رفيق ال جيد املبطل فيـه إثـارة لنفـسه املثقلـة 
اب إىل مدى أبعد من ذلك فيقـول موسـى بالباطل، ثم يبلغ اللني والرفق يف اخلط

 .]طه[ Ú Ù    Ø × Ö Õ Ô   Ó Ò Ñ Ð:كام حكاه اهللا تعاىل عنه
 العـذاب إىل ×فهذا حتذير لطيف وصادق إىل فرعون إذ مل يوجـه موسـى 

  وهــذا فيــه مــن لــني القــول Ú Ù    Ø × Ö: فرعــون مبــارشة وإنــام قــال
 بـالقول اللـني مـع ×والتلطف يف التحذير، وإذا كان اهللا تعاىل قد أمر موسـى 

عصمته وحفظ اهللا له، فغريه أوىل باألخذ باللني والتلطف يف اخلطاب؛ فإن القائل 
 .باللني ليس بأفضل من موسى، واملقول له ليس بأخبث من فرعون

 يف يشء إال  كان العنـف وال،ما كان الرفق يف يشء إال زانه«: ويف السنة النبوية
 وال » ويعطي عليه ما ال يعطي عىل العنـف،أن اهللا حيب الرفق يف األمر كله«، »شانه

 والنهـي عـن املنكـر يـدخل يف ، واألمر باملعروف،شك أن القول اللني يف الدعوة
لداعي املسلم قد خيـرج يف بعـض األحيـان مفهوم الرفق املأمور به، وال شك أن ا

ًعن هذا النهج من اللني يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن عليه دائام أن 
 ألنه هو السبيل القويم الذي دلت عليه الـسنة النبويـة، وطبقـه ،حيمل نفسه عليه



 

 ٥٥٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ً فعال، فمن هذه التطبيقات ما جاء عن معاويـة بـن احلكـم الـسلمي خالرسول 
:  مـن القـوم فقلـت إذ عطس رجلخبينام أنا أصيل مع رسول اهللا : (قال ا

ّما شأنكم تنظرون إيل؟ ! واثكل أمياه: يرمحك اهللا، فرماين القوم بأبصارهم، فقلت
صمتونني، لكنـي سـكت، ُ يـ، فلام رأيتهم،فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم

ً، فبأيب هو وأمي، ما رأيت معلـام قبلـه وال بعـده أحـسن خفلام صىل رسول اهللا 
إن هذه الصالة ال يـصلح «:  فواهللا ما كهرين وال رضبني وال شتمني قال،ًتعليام منه

 .» القرآن ري وقراءةب إنام هي التسبيح والتك،فيها يشء من كالم الناس
أن يكـون قـول اآلمـر :  النظر إىل املصالح واملفاسد، ومعنى ذلـك:القاعدة الثالثة

باملعروف والناهي عن املنكر بفقه ونظر فيام يصلح من ذلـك ومـا ال يـصلح، 
وما يقدر عليه وما ال يقدر عليه، فإذا تعارضت املصالح واملفاسد فيام يأمر بـه 

ًام يقوله أمرا وهنيا مصالح أعظم مـن املفـسدة فإن كان في: أو ما ينهى عنه نظر ً
: أي- وجب عليه األمر والنهي، وإن كان العكس ،التي حتصل يف أمره وهنيه

 .  مل جيب بل قد حيرم-املفاسد أعظم
 اختالط املعروف باملنكر، الداعي بالنسبة ألنواع املعـروف يـدعو :القاعدة الرابعة

ًنواع املنكر ينهى عنها هنيا مطلقاإليها دعوة مطلقة، وكذا بالنسبة أل ً. 
ولكن بالنسبة لشخص معني أو طائفة معينة إذا كانوا جـامعني بـني معـروف 

ًومنكر، وهم إما أن يفعلومها معا أو يرتكومها معا، فعىل الداعي أن ينظر فإن كان : ً
                                                       

 ).٨/١٢٨ (»بن تيميةجمموع فتاوى ا«) ١(
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 أمر به وإن جاؤوا بـاملنكر املغمـور يف اخلـري، وإن ،مصلحة املعروف أكرب وأرجح
 وإن فات اخلري الكثري املغمور فيه، وإذا اشتبه األمـر عـىل ،ن الرش أكثر هنى عنهكا

 .الداعي توقف حتى يتبني له األمر فال يقدم إال بعلم وإخالص
 التبليغ حسب اإلمكان، وليس من رشوط أداء واجـب التبليـغ :القاعدة اخلامسة

مل، إذ لـيس هـذا أن يصل أمر اآلمر وهني الناهي إىل كل إنسان مكلف يف العا
 من رشط تبليغ الرسالة، فكيف يشرتط فيام هو من توابعها؟

بل يشرتط أن يتمكن املكلفون من وصـل ذلـك إلـيهم، ثـم إذا فرطـوا فلـم 
 . يسعوا يف وصوله إليهم مع قيام فاعله بام جيب عليه، فإن التفريط منهم ال منه

 ليب والوسائل الرشعيةٌمثال من القرآن الكريم يف الدعوة إىل اهللا باألسا
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 ).١٢٦، ٢٨/١٢٥ (»جمموع فتاوى ابن تيمية«) ١(

 .عبدالعظيم بن بدوي حفظه اهللا: لفضيلة الشيخ»حمارضات يف الدعوة إىل اهللا«هذا املثال مأخوذ من كتاب ) ٢(
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â á   à ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ]نوح[. 
ٍإن أحسن كلمة تقال هي الدعوة إىل اهللا، وأحسن عمـل يؤديـه اإلنـسان هـو 

X W   V  U T S R Q P O N M L : الدعوة إىل اهللا، قال تعـاىل

Y ]ال أحد أحسن منه قوال: أي. ]فصلت.ً 
: خ األخيار وأتبـاعهم، قـال تعـاىل لنبيـه ْفنيَوالدعوة إىل اهللا وظيفة املصط

[ Z Y X W VU   T S R Q P ]١٠٨:يوسف[. 
 جيـب عـىل مـن أراد القيـام بالـدعوة أن ،والدعوة إىل اهللا هلا قواعد وأصـول

ّر الدعوة، كام أن عليـه أن يـستفيد مـن جتـارب وقبل أن خيوض غام، ًيتعلمها أوال
 .الدعاة قبله

ًوسورة نوح من السور التي تضمنت شيئا من قواعد الدعوة وأصوهلا، وشيئا  ً
 ليستفيد منهـا خ، أوحى اهللا هبا إىل نبيه حممد ×من جتربة الداعي األول نوح 

 .ُهو والدعاة من بعده
ِاستفتحت السورة ببيان مصدر اإلرسال ومصدر Q P  التكليف بالـدعوة ُ

T S R ]فاملرسـل هـو اهللا سـبحانه، وليـست هنـاك جهـة يـصدر منهـا ]نوح ،ٌ ُ
ٍالتكليف بالدعوة غري اهللا سبحانه، وتتلخص رسـالة نـوح يف قولـه تعـاىل ُ : U V    
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W X Y Z [ \ ] ^  ]واإلنذار هو اإلعالم املتضمن التخويف، وهـو ]نوح ،
ِا عىل شفا حفرة من النار، ملـا وقعـوا فيـه مـن الـرشك املناسب لقوم نوح، إذ كانو ٍْ ِّ

َّوعبادة األصنام، ولـام كان اهللا تعاىل ال يعذب حتى يبعث رسوال، فـإن اهللا تعـاىل  َ ًِّ ُ ُ َّ ِ
ُّبعث نوحا إىل قومه، يدعوهم إىل التوحيد، وينذرهم عذاب اهللا إن اسـتمروا عـىل  ُِ َ ُِ ْ َّ ْ ً َ

ُبني النذراة، ظاهر األمر واضـحه، : ، أي]٢:نوح[ _ ` e d c b a ِّالرشك، بـ ِ ُ ِّ ِ ِّ
 k j i h g f]٣:نوح[. 

ِوهكذا جيب أن تكـون الـدعوة، جيـب أن تكـون الـدعوة إىل اهللا، إىل عبادتـه  ُ َّ ََّ َُ ُْ
ِوتقواه، وإىل طاعة رسوله واتباعه، وال جيوز أن تكون الدعوة إىل غري هذه الثالثـة  ِ ِ ِِ ْ َ ُ َّ ِّ

ُوز أن تكون الدعوة إىل عبادة غري اهللا، وال جيـوز أن تكـون الـدعوة إىل ًأبدا، ال جي َّ ُ ََّ َ ِْ ِ ُ
ٍغري رسول اهللا، ال جيوز أن تكون الدعوة إىل مذهب، وال إىل رأي، وال إىل حزب،  ٍْ ِ ٍ ْ ْ َُ َّ ِ ُ ِ
ِوال إىل مجاعة، وال إىل شيخ، وال إىل إمـام، جيـب أن تكـون الـدعوة إىل عبـادة اهللا  ٍُ َّ َ ُ ٍ ٍ

َوحد َه، وطاعة رسوله وحدهْ ْ ِ. 
َّوالذي يقرأ القرآن جيد أن األنبياء مجيعا وهم محلة راية الدعوة إىل اهللا، قد اتفقـوا  َّ ُِ ِ ُ ً َّ ََ َ ُ

ٍّيف الدعوة عىل كلمة واحدة، يقوهلا كل نبـي لقومـه، وهـي ُّ ُ ٍ ِ َّ : A @ ? > = < ; 

B  ]ًومل يكن هذا االتفاق من املرسلني أنفسهم، ألهنم مل جيتمعوا يومـا ، ]٥٩:األعراف ُ ُُ ِ َِ ْ َّْ َّ َ ْ
ًما، ولكن ملا كانت جهة اإلرسال واحدة، وجهة التكليـف واحـدة، وهـي اهللا، واهللا  َّ ً َِ ُ ُِ ْ َ ِ ْ
َوحده، فقد كلف اهللا رسله أمجعني بالدعوة إىل يشء واحد، وهـو عبـادة اهللا وحـده، ُ َّ ََ َ ُ ِْ ٍ ٍِ ْ َ َُّ ُ َ 

، وقـال ]٣٦:النحـل[  O N M L K J I H G F E D: قال تعـاىل
  .]األنبياء[  ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0: تعاىل



 

 ٥٦٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 L K J  ُوحده ْ بفعل ما أمر، واج . َْ ِْ ْتناب ما هنى عنـه وزجـر، ِ َ ِ
Gيف كل ما آمركم وأهناكم؛ فإين ال آمركم ُ ُ إال بإذن اهللا، فطاعـة  وال أهناكمِّ ِْ

 .]٨٠:النساء[ ! " # $ % &: رسول اهللا طاعة هللا، كام قال تعاىل
 l m n o :فقـالّثم رغبهم يف االسـتجابة، فبـني هلـم مـاهلم إذا اسـتجابوا 

p q r s ]إن استحببتم يل، وقبلـتم هـذه الـدعوة، فعبـدتم اهللا : ، أي]٤:نـوح
 l m n o p q r ّوحده، واتقيتم سخطه وعذابـه بـرتك الـرشك، فـإن اهللا 

s ]يمد يف أعامركم ويدرأ عنكم العذاب الذي استوجبتموه بكفركم:  أي]٤:نوح. 
¡ �  ~ } |{ z y x w v u ]وهــذا ترغيــب يف االســتجابة، ، ]نــوح

¦ § بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر اهللا تعاىل بعذابكم فــ : ومعناه

ª © ¨ ]ألن اهللا إذا قىض شيئا فال راد لقضائه، وال معقب حلكمـه، وال ]الطـور ،ّ ًُ ّ
 . ]يس[ ¼  ½ ¾   ¿ Æ Å   Ä Ã Â Á Àغالب ألمره، 

 ¸ ¶   µ    ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥    ¤ £ ¢
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

 Í  Ì ]نوح[. 
ًوهكذا جيب عىل الداعية أن حيمل هم الدعوة لـيال وهنـارا، وأن ال يفـرت عـن  ً ّ
 .ًالدعوة وال يقعد عنها أبدا، وأن ال ييأس من الناس، وإن رصحوا له بعدم اتباعه

ٍومل اإلرصار من نوح عىل هذه الدعوة؟ أي مصلحة يرجوهـا؟ وأي مكـسب  ُّ
 ُّحيققه، وأي غاية يطمع فيها؟



 

 ٥٦٣ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

َّإنه  َّ يكن يطمع يف يشء سوى أن يقوم بام كلفه اهللا به، وأن يشهد ربه  مل-واهللا-ِ َُ ِ ْ َّ َ ٍ
َّأنه ما قرص، وأنه بلغ، وهذا هو الذي يملكه، وال يملك قلوب الناس، ومع أهنـم  َ ُ ُ ِ ِْ َُّ َّ
َكانوا يفرون منه، إال أنه كان دائام يتحـني الفـرص، فيغـشاهم يف جمالـسهم، فـإذا  ََ َّ ُّ ُ ً َّ َّ

َ لــئال يــسمعواº¶ ¸ ¹ فاجــأهم  ــى ال يعــرفهم،  « ¼   ْ حت
 . ¿ Àعن اإليامن  ¾ عىل الكفر،  ½ 

َّومع هذا اإلرصار مل يرتك نوح دعوهتم، بل استمر فيها، كام قال ُ ٌْ ِ : Ã Â Á 

Å ÄÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ. 
َّوهكذا يعلم الدعاة اإلرصار عىل الدعوة، وإن أرص املدعوون عـىل رفـضها،  َّ َ ُّ ِّ ُ

َألن هيـدي اهللا بـك «:  بقولـهخًال ليشء إال طمعا يف األجر الذي وصـفه النبـي  َ ِ ْ َ ْ َ
َّرجال واحد، خري لك من محر النعم ًُ ُ ٌ ً ُ« وإال حرصا عىل نجاة املـدعوين ،ِّ ً الـذين -َّ

ّيرفضون الدعوة َ َنار، ألهنـم يعلمـون علـم اليقـني، أن مـن رفـض دعـوة  من ال-ُُ َ َْ َ َ َُّ َِ َّ
َّالرسل، فقد وجبت له النار، كام قال النبي  مثيل ومثلكم كمثل رجـل أوقـد «: خُّ

ُ، وأنا آخـذ بح، وهو يذهبن عنها فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها،ًنارا جـزكم ٌ
 .»تون من يديَّعن النار، وأنتم تفل

َّلذلك كان نوح مرصا عىل االستمرار يف الدعوة مـع إرصار قومـه عـىل عـدم  ً َّ ِ ُ ٌ
8 9 : ; > = < ?  : ، قال تعـاىلخًقبوهلا، وهبذا أمر اهللا نبينا حممدا 

                                                       
خـري لـك مـن أن يكـون لـك محـر « :وعندمها، )٢٤٠٦(، ومسلم )٣٧٠١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 .»خري لك من محر النعم«:  بدل»النعم

 ).٢٢٨٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(



 

 ٥٦٤ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

I H G F E D C B A @]ـــصلت ـــىل : ، أي]ف ـــت ع ـــل أن فاعم
ًطريقتك، ونحن عىل طريقتنا، فلن نتبعك أبدا، ولن نؤمن لك أبدا ً. 

 أن يدعوهم إىل التوحيد واالستقامة، خهكذا قالوا، ومع ذلك يأمر اهللا نبيه 
U T   S R Q          P O N M L  K J : فيقول له عقـب قـوهلم ذلـك

[Z  Y XW V]فصلت[. 
: ٌويف هذا تعليم للدعاة أن ال يرتكوا الدعوة ملجرد قول املـدعوين أو بعـضهم

فإن األمر ليس إليهم، وقلوهبم ليست بأيـدهيم، وإنـام كـام جـاء يف . لن نؤمن لكم
ٍكقلـب واحـد. الرمحنّإن قلوب بني آدم كلها بني إصبعني من أصابع «: احلديث ٍ .

ُيرصفه حيث يشاء ِّ َ ُ« وحارب الدعوة، وقتل خٍ وكم من كافر حارب الرسول ،
 .املسلمني، ثم رشح اهللا صدره لإلسالم

متى أسلم الفاروق عمر؟ ومتى أسلم سيف اهللا املسلول خالد؟ ومتى أسـلم 
 .يان وابنه معاوية؟ وغريهم من أمثاهلم كثريأبو سف

ًفعىل الداعية أن ال ييأس من الناس أبدا، وعليه أن ال هيتم بكثرة األتباع، فـإن 
 .ً، لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما، فام آمن معه إال قليل×ًنوحا 

، ×وقد يستعظم بعض النـاس هـذا اجلهـد املتواصـل الـذي بذلـه نـوح 
ٍجهد ألف سـنة، وحمـصلته، . النتيجةُّويستقل هذه  ُ\ [   Z Y X W  ]هـود[ .
 .ِإن إيامن واحد فقط أعظم من جهد ألف سنة: ولكننا نقول

                                                       
 ).٢٦٥٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 ٥٦٥ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 

 Ô Ó   Ò     Ñ Ð Ï Î        * ) ( ' & % $ # "  !
A @ ? >      = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .   - , + B 

    V U T  S R Q P O  N M L K J   I H G F        E D C
 b a `   _ ^ ] \ [   Z Y X W ]نوح[  

ّهذه اآليات تعلم الدعاة أساليب الـدعوة، وأن عـىل الداعيـة أن يـستخدم يف  َ ُ ِّ ُ
ّالدعوة األسلوب املناسب، فيستخدم الرتغيب تارة، والرتهيب تارة أخـرى، ثـم 

 .يرشدهم إىل آيات اهللا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتبني هلم أنه احلق
 Ñ Ð Ï ÎÔ Ó Ò   أي كثري املغفرة ملن استغفره، كام قال تعاىل :

 q p o n m l k j i h g f e d ]النساء[. 
 إنـك مـا دعـوتني !يـا ابـن آدم«:  عن ربه أنه قـالخويف احلديث عن النبي 

 لو بلغت ذنوبك عنان ! يا ابن آدم،ُ عىل ما كان فيك وال أبايلورجوتني غفرت لك
 إنـك لـو أتيتنـي بقـراب ! يـا ابـن آدم،السامء ثم استغفرتني غفرت لك وال أبـايل

 .»ًاألرض خطايا، ثم لقيتني ال ترشك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة
 أي Ë Ê É Ì  :  وأمـا عاجلـه،هذا آجـل ثـواب االسـتغفار

& ' )  . فاألمطار حتبسها الـذنوب، وترسـلها التوبـة. متواصلة األمطار

ــر :  أي( * + , - . / ــوه كث ــتغفرمتوه وأطعتم ــتم إىل اهللا واس إذا تب
                                                       

 »الكبـري«، والطـرباين يف )٢٧٨٤(، والـدارمي )٥/١٦٧(، وأمحـد )٣٥٤٠(أخرجـه الرتمـذي : حسن) ١(
 )].١٢٧ (»الصحيحة«[، )٢/٨٢ (»الصغري«، ويف )١٢/١٩(



 

 ٥٦٦ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

الرزق عليكم، وسقاكم من بركـات الـسامء، وأنبـت لكـم مـن بركـات األرض، 
ِّوأنبت لكم الزرع، وأدر لكم الرضع، وأمدكم بأموال وبنني،  أي أعطاكم األموال َّ

 .ٍواألوالد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثامر، وخللها باألهنار اجلارية بينها
ُوالربط بني االستغفار وسعة الرزق قد ذكـر يف القـرآن الكـريم يف أكثـر مـن 

! " # $  % & ' ) ( * + , - .          : موضع، قال تعاىل

 .]األعراف[  / 0 1 2 3
! " # $ % & ' ) ( * + : وقال تعاىل

 @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
H G F E D C BA]وقال تعاىل .]املائدة : r q p o  n m l  k j

u t s ]٣-٢:الطالق[. 
ولذا كان األنبياء يأمرون أقوامهم باالستغفار، كام أمر به نوح قومه، قال تعاىل 

Î Í Ì Ë    Ê É È Ç Æ Å Ä Ã : ×عن هـود 

Ô Ó  Ò Ñ Ð  Ï]هود[. 
r q  p o n m l k j i h g         f ed : خوقال عن نبينا حممد 

 « ª       © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ }   | { z y   x w v    u ts
¸    ¶    µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬]هود[. 

0 1  :  إىل أسلوب الرتهيب فقال×هذا أسلوب الرتغيب، ثم انتقل نوح 

ال ختـافون مـن : ال تعظمون اهللا حق عظمته، أي: ، قال ابن عباس2 3 4 5 6
 .بأسه ونقمته

                                                       
 ).٤٢٥/٤(ابن كثري ) ١(



 

 ٥٦٧ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

: بيههم إىل آيات قدرة اهللا وعظمتـه يف أنفـسهم فقـالثم انتقل بعد ذلك إىل تن
ِّ، وهذه األطوار قد فرست يف سورة احلج واملؤمنون7 8 9 : ْ َ ِّ ُ. 
  \ [ ^ _ ` l k j i h g f e d c b a  : قال تعاىل

w v u t s r q p o n m ¢ ¡ � ~ } | { z y x 
² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ µ ´ ³ 

l k j i h g f e  r q p o n m : وقال تعاىل .]٥:احلج[ ¶ ¸

s  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t
« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ² ± ° ¯ ® ¬ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ 

p o n m  : وقال تعاىل .]الطارق[ 3 4 5 6 7 : وقال تعاىل .]املؤمنون[

qw v u t s r ]الذاريات[. 
  أنفسهم، لفتها بعد ذلك إىل ما يف َّولـام لفت أنظارهم إىل آيات اهللا يف 

C B A @ ? > = < ; I H G F E D : الكون من آيات، فقال

K J ]كام قال تعاىل .]نوح : F ED C B A @ ? > =< ; : 9 8

         S  R Q          P        O  N M L     K J I H         G [  Z Y X W V  U T  

¨ © ª » ¬ ®   ¯ ° :وقال تعاىل .]٥-٣:امللك[ \ [ ^ _

À ¿ ¾ ½  ¼        » º ¹ ¸¶     µ ´ ³ ² ± Â Á 
Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï   Î Í   Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä    Ã 

u t s r q p o n m l k j  i h g :وقال تعاىل .]يس[

w v x ¡ �  ~ }   | { z y ]الفرقان[. 



 

 ٥٦٨ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ُثم يلفت أنظارهم إىل النـشأة األوىل التـي يـستدل هبـا عـىل النـشأة اآلخـرة، 
ــول ــوح[ W    V U T  S R Q P O  N M L :فيق ــة . ]ن ــذه اآلي وه

 .]طه[ V U T S R Q P O N: كقوله تعاىل
ــؤمن  ــبض روح امل ــل يف وصــف ق ــازب الطوي ــن ع ــرباء ب ــديث ال   ويف ح

ُفيشيعه من كل سامء مقربوها إىل الـسامء «:  يف حق العبد املؤمنخوالكافر، قال  ُ َُّ ِّ َُ َ
اكتبـوا كتـاب :  به إىل السامء السابعة، فيقول اهللا عز وجـلُ حتى ينتهى،التي  تليها

ُ وأعيدوه إىل األرض، فإين منهـا خلقـتهم وفيهـا أعيـدهم ومنهـا ،عبدي يف عليني ُ
 .»ُأخرجهم تارة أخرى

َّ، يعنـي أن اهللا هـو ]نوح[ ^ _ ` Z Y Xb a ] \ [: وقوله
ًالذي جعل لكم األرض ذلوال، وممهدة لتستقروا عليها، وتسلكوا فيها أين شـئتم 

 .من نواحيها وأرجائها وأقطارها
 أن جيعلهم يقرون بتوحيد اإلهليـة كـام كـانوا ، من ذلك كله×ومراد نوح 

د كانوا مقرين بأن اهللا هو الـذي خلـق سـبع سـموات مقرين بتوحيد الربوبية، لق
ًطباقا، وأنه هو الذي جعل األرض بساطا، وأنه الذي خلقهم ورزقهم، ثم كـانوا  ً

 مـن لفـت أنظـارهم إىل ×يعبدون مع اهللا األصنام واألوثان، فكان مراد نوح 
ام ُ بأن اهللا جيب أن يعبـد وحـده كـ:دالئل عظمة اهللا أن يتحصل منهم عىل اإلقرار

َخلق وحده َ. 
                                                       

، والبيهقـي يف )٧٨٩(، والطيالـيس )٩٥-١/٩٣(، واحلـاكم )٢٨٨-٤/٢٨٧ (أخرجه أمحـد: صحيح) ١(
 )].١٩٨ (»أحكام اجلنائز«[، )٣٩٥ (»الشعب«



 

 ٥٦٩ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

ومع طول املدة وتنوع األساليب، كانت النتيجة العصيان والتمرد، والتوايص 
، اتبعــوا ســادهتم ]نــوح[ p o n m l k j i h g f e d c: بــالكفر

. اروكرباءهم الذين يدعوهنم إىل النار، وعـصوين وأنـا أدعـوهم إىل العزيـز الغفـ
t s r q ]مكرا متناهيا يف الكرب، مكروا إلبطال الدعوة، وإغالق ]نوح ،ً ً

ّالطريق يف وجهها إىل قلوب الناس، ومكروا لتـزيني الكفـر والـضالل واجلاهليـة 
التي ختبط فيها القوم، وكان من مكرهم حتريض الناس عىل االستمساك باألصنام 

 إلثـارة النخـوة x :  هبـذه اإلضـافةx w v u : ةالتي يسموهنا آهل
ً واحلمية اآلثمة يف قلوهبم، وخصصوا مـن هـذه األصـنام أكربهـا شـأنا، ،الكاذبة

ِّفخصوها بالذكر ليهيج ذكرها يف قلوب املضللني احلمية واالعتزاز ُ .  x w v

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y ]وهي أكرب آهلتهم التـي ظلـت تعبـد يف ]نوح ،
 .اهليات بعدهم إىل عهد الرسالة املحمديةاجل

صـارت : ( قالب بسنده عن ابن عباس »الصحيح« يف :روى البخاري 
ّ، أمـا ود فكانـت لكلـب بدومـة األوثان التي كانت يف قوم نـوح يف العـرب بعـد ُ ّ

ُاجلندل، وأما سواع فكانت هلذيل، وأ ُمـا يغـوث فكانـت ملـراد ثـم لبنـي غطيـف ّ
باجلرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت هلمدان، وأما نـرس فكانـت حلمـري، آلل ذي 

أسامء رجال صاحلني من قوم نوح، فلام هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم . الكالع
ًأن انصبوا إىل جمالسهم التي كانوا جيلسون أنصابا، وسموها بأسامئهم، ففعلوا فلم 

 .)ُد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدتُتعب
                                                       

 ).٤٩٢٠( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ٥٧٠ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

 يعني األصنام التي اختـذوها، أضـلوا هبـا ]٢٤:نوح[ ¤ ¥ ¦: وقوله تعاىل
ًخلقا كثريا، فإنه استمرت عبادهتا يف القرون إىل زماننـا هـذا يف العـرب والعجـم  ً

 ; > = < :  يف دعائـه×وسائر صـنوف بنـي آدم، وقـد قـال اخلليـل 

F E       D C B A @ ?  ]٣٦-٣٥:إبراهيم[. 
 × إشارة لنوح ]٢٣:نوح[ x w v ولقد كان ترصحيهم يف هذه الوصية 

ذه الوصـية، كـام قـال ُأن القوم ال خري فيهم، بل إن اهللا أوحى إليه بام تشري إليه هـ
 .]هود[ Ö       Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê É È   Ç Æ ×: تعاىل

 .]نوح[ ̈ © ª » ¬ ®  هذا الدعاء ينبعث من قلبه ×وهنا وجد نوح 
: اء يذكر الرب سبحانه ما أحاط بالقوم من العـذاب، فقـالُوقبل أن يتم الدع

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯ ]نوح[. 
I H G F E  : وقد ذكر سبحانه يف سورة أخرى، كيف أغرقوا فقال

JT S R Q P O N M L KZ Y X W V U _ ^ ] \ [

a ` ]القمر[. 
 إشارة إىل عذاب القرب، الـذي يـؤمن بـه أهـل ± ² ³ : ويف قوله تعاىل

نسأل اهللا أن . ًالسنة واجلامعة، ملن كان له أهال، كام يؤمنون بنعيم القرب ملن كان له أهال
 .جيعل قبورنا روضة من رياض اجلنةجيرينا من عذاب القرب وعذاب النار، وأن 

أن اهللا رتب دخـوهلم النـار : ووجه االستدالل عىل عذاب القرب من هذه اآلية
بعد غرقهم بالفاء التي تفيـد الرتتيـب مـع التعقيـب، ومعلـوم أن نـار اآلخـرة مل 



 

 ٥٧١ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

يدخلوها بعد، فدل ذلك أن النار التي دخلوها بعدما أغرقوا هي نار القرب، أعاذنا 
 .واننا املسلمني منهااهللا وإخ

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » : ًومما يدل عىل ذلك أيـضا، قولـه تعـاىل

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

Â Á ]األنعام[. 
 دعوة قومه، يتوجه  يف×ويف هناية املطاف وبعد هذا اجلهد الذي بذله نوح 

:  إىل ربه يطلب منه أن يغفر له، فعسى أن يكون قد وقع منه خطأ أو تقـصري×
 Õ   Ô Óفأنا بحاجة ملغفرتك، وال غنى يب عن رحتمك . 

 وهو رسول اهللا يستغفر اهللا، بينام قومه الكفرة الفجرة ×ًوهكذا نرى نوحا 
ًللدعاة أن ينيبوا لرهبم دائـام  تعليم ×يرفضون أن يستغفروا اهللا، ويف استغفاره  ُ

  .باالستغفار، فإهنم مهام قدموا من تضحيات، فإهنم مقرصون

Ó  : أن يستغفر لوالديه وللمـؤمنني واملؤمنـات، فقـال×ومل ينس نوح 

 â á   à ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ   Ô ]نوح[ 
َفاره لوالديه أهنام كانا مؤمنني، وإال لروجع فيهام كـام روجـع ويظهر من استغ ِ
! " #     $  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ      Ô Ó :  يف ولده حـني قـال

 .]هود[  % &' )      ( * +, - .  / 0 1 2     43 5  6 7 8 9 : ;
ٌ للمؤمنني عامة وملـن دخـل بيتـه مؤمنـا خاصـة، إرشـاد ×ويف استغفاره  ً ً ً

ٌوتعليم للمؤمنني وال سـيام الـدعاة مـنهم، أن يـستغفروا إلخـواهنم املـؤمنني إذا 



 

 ٥٧٢ أصول الدعوة إىل اهللا: الباب السابع

من استغفر للمؤمنني واملؤمنـات كتـب «: خاستغفروا ألنفسهم، وقد قال النبي 
ٍ مؤمن ومؤمنة حسنةاهللا له بكل ٍ«. 

Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿  ]إبراهيم[. 

                                                       
 )].٦٠٢٦ (»صحيح اجلامع«[، )٢١٥٥ (»مسند الشاميني«أخرجه الطرباين يف : حسن) ١(



 

 





 

 ٥٧٥ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

 
∗ 

O N M L K : امتن اهللا عىل املؤمنني بكامل الرشع كام قال سبحانه

Q P]وبتفصيل الكتاب كام قال اهللا تعاىل]٣:املائـدة ، : h g f e d

j i]غ املبني كام أمره ربه سـبحانه البالخ، وبلغ الرسول ]١١٤:األنعـام : J I

 Y X W V U T S R Q P O N M L K]ــدة ــذه ]٦٧:املائ ، وحمــال أن تكــون ه
n m l k j i h g: الرشيعة التي تكفل اهللا بحفظها كام قال سـبحانه

ّ حفاظ األمـة وثقاهتـا، وحتملـه بعـض خ، قد فات يشء من بيان الرسول ]ِاحلجر[ ُ
الرواة الضعفاء، حتى تضطر األمة اىل العمل بمرويـات هـؤالء الـضعفاء خـشية 

 .فوات يشء من الرشع
 أخرب عـن وجـود الطائفـة املنـصورة بلفـظ يفيـد اسـتمراريتها، خوالنبي 

 الـساعة، ومـن أعظـم وظـائف واستحالة خلو طبقة من الزمن منها حتـى تقـوم
 .ه ملن بعدهم وهكذاؤالطائفة املنصورة هو حفظ الرشع وأدا

 فيها كفايـة، ولـذلك قـال عبـد اهللا بـن -وهللا احلمد-فأدلة الرشع الصحيحة 
، وقال اإلمام مسلم بـن  )إن يف صحيح احلديث شغل عن سقيمه: (:املبارك 

                                                       
 ).١٤٩-١٤٢ص(إبراهيم العثامن  للشيخ محد بن »املحرر يف مصطلح احلديث«كتاب  )∗(

 ).٢/١٥٩ (»اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«) ١(



 

 ٥٧٦ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

 وأهـل القناعـة أكثـر مـن أن األخبار الصحاح من رواية الثقـات،: (:احلجاج 
وألن : (:، وقال أبو حاتم ابـن حبـان )ُيضطر اىل نقل من ليس بثقة وال مقنع

 يغني عنا عن االحتجاج يف الـدين بـام ال -ّبحمد اهللا ومنه-فيام يصح من األخبار 
والدين بحمد اهللا كامل غـري حمتـاج : (:، وقال احلافظ ابن حجر )يصح منها

 . )كذباىل تقويته بال
والدين كذلك بحمد اهللا غري حمتاج اىل األحاديث الـضعيفة، بـل األحاديـث 
ُالضعيفة تزاحم األحاديث الصحيحة، وتصد عنها، وتوقع يف غـري املـرشوع بـل  ُ

 .ُوتغري األحكام
ُال ينبغـي للرجـل أن يـشغل نفـسه بكتابـة : (:قال عبد الرمحن بن مهـدي 

 .) يفوته من الصحيح بقدرهاحلديث الضعيف، فأقل ما يف ذلك أن
  واألحاديث الـضعيفة هـي التـي أوقعـت النـاس يف البـدع، وأفـسدت عـىل 

 وشغلتهم عن الصحيح املرشوع، ولذلك قال أبو بكر ابن العريب ،الناس عباداهتم
   ودعوا الضعاف، فإهنا سبيل اىل إتـالف مـا لـيس،ُوال حتدثوا اال بالثابتات: (:

 .)له تالف

                                                       
 ).٢٨ص (»مقدمة صحيح مسلم«) ١(

 ).١/٢٥ (»املجروحني«) ٢(
 ).٦/٤٩٩ (»فتح الباري«) ٣(

 ).٢/١٢٢ (»اآلداب الرشعية«) ٤(

 ).٣/١٨٩ (»فتح الباري«) ٥(



 

 ٥٧٧ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

ولقد كان مجاعة من املتزهدين يعملون عىل أحاديث : (:جلوزي وقال ابن ا
ومنقوالت ال تصح، فيضيع زماهنم يف غـري املـرشوع، ثـم ينكـرون عـىل العلـامء 

 .استعامهلم للمباحات، ويرون أن التجفف هو الدين
 وال أصـحابه، خُوكذلك الوعاظ حيدثون الناس بام ال يصح عن الرسـول 

 ينفـون ،ة، فسبحان من حفظ الرشيعة بأخبار أخيـارفقد صار احلال عندهم رشيع
 . ) وانتحال املبطلني،عنها حتريف الغالني

وإنام اشتغلت قلوب طوائف من النـاس : (:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بأنواع من العبـادات املبتدعـة إمـا مـن األدعيـة، وإمـا مـن األشـعار، وإمـا مـن 

أعنـي إعـراض -وع أو بعـضه،  ونحو ذلـك إلعراضـهم عـن املـرش،السامعات
 .) وإن قاموا بصورة املرشوع-قلوهبم

 رسد األحاديـث »الشفا« ملا عاب عىل القايض عياض يف :واحلافظ الذهبي 
ونبينا صلوات اهللا عليـه وسـالمه غنـي : ( قالخالضعيفة يف فضائل نبينا حممد 

اد، وباآلحـاد حـالتنزيل عن األحاديث، وبام تواتر من األخبار عـن اآليف بمدحه 
 .)النظيفة األسانيد عن الواهيات

ُلذلك ال جيوز أن يتعبد الناس بأحاديث الضعفاء، وال يعتمد يف الرشيعة عـىل 
أحاديث مل تثبت بالطرق املعروفة، وما حفظها الثقـات، وإنـام جـاءت مـن طـرق 

                                                       
 ).٢٣٩-٢٣٨ص (»صيد اخلاطر«) ١(

 ).٢/٢٦٩ (»اط املستقيماقتضاء الرص«) ٢(

 ).٢٠/٢١٦ (»سري أعالم النبالء«) ٣(



 

 ٥٧٨ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

القـول واهللا حرم علينا أن نقول عليـه إال احلـق، و. ضعيفة ال أركان وال قوائم هلا
للنـاس أحاديـث : (: كذلك سواء بسواء، قال اإلمام أمحد خعىل رسول اهللا 

يتحدثون هبا عىل أبواب دورهم ما سمعنا بيشء منها، وقد حرم اهللا علينا أن نقول 
 . ) قول عليهخعليه ما مل نعلم، والقول عىل رسول اهللا 

̧ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : وقال تعاىل  ¶ µ ́ ، ]١٦٩:فاألعـرا[² ³ 
فوجدناه تعاىل قد أخـرب أن ذوي الكتـاب مـأخوذ : (:وقال أبو جعفر الطحاوي 

عليهم أن ال يقولوا عـىل اهللا إال احلـق، وكـان مـا يأخذونـه عـن اهللا تعـاىل هـو مـا 
 أخذه اهللا تعـاىل علـيهم  إليهم، فكان فيام-صلوات اهللا عليهم-يأخذونه عن رسله 

أن ال يقولوا عىل اهللا إال احلق، ودخل فيه أخذه عليهم أن ال يقولـوا عـىل رسـله إال 
ُالزخـرف[« ¼ ½ ¾ ¿ Á À: احلق، كان احلق ها هنا كام هو يف قوله تعـاىل ُّ[ ،

كـام قـد وصـفه اهللا تعـاىل يف وكان من شهد بظن فقد شهد بغري احلق، إذ كان الظن 
̀ c b a: قوله  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V]ويف ذلـك إعالمـه إيانـا أن ]٣٦:يونس ،

ّالظن غري احلق، وإذا كان من شهد الظن شاهد بغري احلق، كأمثلة مـن حـدث عـن 
ً حديثا لظن حمدثا عنه بغري احلخرسول اهللا  ّق، واملحدث عنه بغـري احلـق حمـدث ً

عنه بالباطل، واملحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبني عليـه الـداخلني يف 
نعوذ باهللا تعاىل  »ًمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«: قوله عليه السالم

 .)من ذلك
                                                       

 ).١/٧١( لشيخ اإلسالم »االستغاثة«) ١(

 ).٣(، ومسلم )٦١٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).١/٣٧٥ (»مشكل اآلثار«) ٣(



 

 ٥٧٩ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

 خاالحتيـاط يف روايـة األحاديـث عـن النبـي : (ن دحيـة الكلبـيوقال اب
 .)، وإن نقلها بغري ثبوت السند ومعرفة الصحة حرامواجب

 بالتثبت فيام حيكيه، واالحتياط فيام يرويه، خ ُّفأمر النبي: (:وقال البغوي 
كفـى «:  قـالخًن مرويا عن ثقة، فقد روي عن النبي ًفال يروي حديثا حتى يكو

من حدث عني بحديث يـرى «: خ، وقال »ًباملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع
 .(»أنه كذب فهو أحد الكاذبني

ُوهذا كله احتياطا وزجرا من رواية ما مل يتيقن صحته، أمـا مـا علـم  ُ ً  ،ضـعفهً
، فبنـاء األحكـام أو األعـامل عليهـا أعظـم خوعدم صحة نسبته إىل رسول اهللا 
 .ًجرما من القول عىل اهللا بغري علم

وال حيل لنا أن نـسند حكـام : (:قال العالمة الشيخ حممد الصالح العثيمني 
يف رشيعة اهللا إىل دليل ضعيف، ألن هذا من القول عىل اهللا بام نعلـم أنـه ال يـصح 

ً، وليس بال علم، بل أشد، ألننا إذا أثبتنا حكام يف حـديث ضـعيف، فهـذا عن اهللا
 .)أشد من القول عىل اهللا بال علم، ألننا أثبتنا ما نعلم أنه ال يصح

                                                       
 ).٢٦-٢٥ص (»أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعني يف رجب«) ١(
 ).٥(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ).٨ص (»مقدمة صحيح مسلم« :صحيح )٣(

 ).١٢/٣٦٢ (»رشح السنة«) ٤(

 ).٤/٢٤٦ (»الرشح املمتع«) ٥(



 

 ٥٨٠ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

كنا إذا أتينا : (:واالحتياط هو مذهب الصحابة والتابعني، قال ابن أيب ليىل 
 إنا قد ذكرنا ونسينا، : فيقولخحدثنا عن رسول اهللا :  فنقولازيد بن أرقم 

 .) شديدخواحلديث عن رسول اهللا 
 يف الرواية عنه خوقد حترج قوم من أصحابه : (:وقال أبو أمحد بن عدي 

ًخوفا من الزيادة والنقصان فيام سمعوا منـه لـئال يكونـوا داخلـني يف قولـه عليـه 
  .)»ًمن كذب عيل متعمدا فليبتوأ مقعده من النار«: الصالة والسالم

ًبل إن الصحابة إذا رأوا حديثا واحدا اختلف يف رفعه ووق ه حترجوا يف نسبته فً
 ، فام ظنك بالتعبد باحلديث الضعيف؟خإىل رسول اهللا 

ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعني إكثار احلديث عن : (:قال البغوي 
كـان من ن الزيادة والنقصان، والغلط فيه، حتى أن من التابعني ً خوفا مخالنبي 

الكذب عليه أهون مـن الكـذب : هياب رفع املرفوع فيوقفه عىل الصحايب، ويقول
 .خعىل رسول اهللا 

قـال، ومل يعلـن :  قـالخومنهم من يسند احلديث حتـى إذا بلـغ بـه النبـي 
روايـة، ومـنهم مـن : رفعه، ومنهم مـن يقـول: ، ومنهم من يقولخرسول اهللا 

ً وخوفـا خ، وكل ذلك هيبة للحديث عـن رسـول اهللا خيبلغ به النبي : يقول
 .)من الوعيد

                                                       
 .بإسناد صحيح) ١/٣٨ (»املجروحني«رواه ابن حبان يف ) ١(

 ).١/١٥ (»الكامل يف ضعفاء الرجال«) ٢(

 ).٢٥٦، ١/٢٥٥ (»رشح السنة«) ٣(
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اشـتهر أن أهـل العلـم يتـسمحون يف إيـراد : (:وقال احلـافظ ابـن حجـر 
األحاديث يف الفضائل، وإن كان فيها ضعف ما مل تكـن موضـوعة، وينبغـي مـع 

ُ احلديث ضعيفا، وأن ال يشهر ذلك لـئال ذلك اشرتاط أن يعتقد العامل كون ذلك ً
يعمل املرء بحديث ضعيف فيرشع ما ليس برشع، أو يراه بعض اجلهال فيظن أنـه 

 .سنة صحيحة، وقد رصح بمعنى ذلك األستاذ أبو حممد بن عبد السالم وغريه
من حدث عنـي بحـديث رأى أنـه «: خوليحذر املرء من دخوله حتت قوله 

 .)»كذب فهو أحد الكذابني
 ،فهـو يقتـيض عـدم روايتـه) ُوأن ال يـشهر: (فتأمل رشط ابن حجـر وقولـه

ًوحتديث الناس به لئال يشهر، ومع األسف فإن كثريا ممن نقل رشوط ابن حجر ُ 
 .يف إيراد األحاديث الضعيفة يف الفضائل ال يذكر رشطه هذا

 
 

ً اهللا دورا كبريا:لقد كان للعالمة األلباين  ً وجهدا مباركا يف هذا العرص من ،ً ً
تقريـب الـسنة بـني (خالل حتقيقه لكتب السنة املتمثلة بمرشوعه الذي قام عليـه 

بالتـايل إرشـاد األمـة للعمـل ومتييز أحاديثها الصحيحة والضعيفة، و) يدي األمة
                                                       

 ).٧٢، ٧١ص (»تبيني العجب يف فضل شهر رجب«) ١(

 .ًالرشوط الحقا سيأيت ذكر )٢(
 ).٢٩٩، ١/٢٩٨ (»تدريب الراوي«، والسيوطي يف )٢٥٨ص (»القول البديع«كالسخاوي يف ) ٣(
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ًباحلديث الصحيح وجتنب رواية احلديث الضعيف فضال عـن العمـل بـه، فكـان 
ً من أشد الناس حتذيرا من إشـاعة األحاديـث الـضعيفة، وذلـك مـن خـالل :

 . والكتب التي قام عىل حتقيقها،مؤلفاته
وملـا كـان ): (٦٨، ٦٧ص (»صحيح الرتغيب والرتهيب« يف مقدمة :فقال 

 أنه ال جيـوز إشـاعة -ًفضال من اهللا ونعمه-استقر يف نفيس منذ نعومة أظفاري قد 
 بـني أفـراد األمـة، ال »الرتغيـب والرتهيـب«األحاديث الضعيفة واملنكرة ولو يف 

التساهل بروايتها عىل الطالب وغريهم، كام يفعل ذلك عامة اخلطبـاء واملدرسـني 
ًواملرشدين والوعاظ، متأثرا يف ذلك بأقوال  األئمة الذين أسلفت لـك فـيام تقـدم ّ

ّ لزاما عيل أن ال فقد رأيت] ًسيأيت الحقا ذكر أقواهلم[املجال بعض أقواهلم يف هذا  ً
ًألقي درسا منه إال بعد حتضريه، والتحقق من كل حديث من أحاديثه، يف كل باب 

 . ه.ا) من أبوابه، وفصل من فصوله
ن له عالقة بـالوعظ واإلرشـاد  وم، للخطباء والدعاة:ويف هذا إرشاد منه 

ه عـىل النـاس، وانتقـاء َءلقـاِ ودرسه الـذي يريـد إ،اىل التحضري املسبق ملحارضته
ّ ونرشها بـني األمـة لـيعم النفـع وهيتـدي النـاس اىل سـنة ،األحاديث الصحيحة

 .خاملصطفى 
 ،دين اهللا بهَوالذي أ): (٥٠ص (»صحيح اجلامع الصغري« يف مقدمة :وقال 

ً إليـه، أن احلـديث الـضعيف ال يعمـل بـه مطلقـا، ال يف الفـضائل وأدعو النـاس
 . ه.ا) واملستحبات وال يف غريها
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إن من الشائع املعروف بني مجهور أهل العلم وطالبـه أن احلـديث الـضعيف 
َيعمل به يف  فضائل األعامل، ويعتربون ذلك قاعدة علمية ال جدال فيهـا عنـدهم، ُ

ِوهي غري مسلمة عىل إطالقها عند املحققني من العلـامء كـام سـيأيت نقلـه عـنهم،  َّ
فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا اىل العمل به، غري منتبهني الحتامل كونه 

 ببيـان حالـه، والتحـذير ُ وحينئذ ال جتوز روايته إال،ً أو موضوعا،شديد الضعف
َّوزيادة كام هو ظاهر، فلو أنه بـني  ًمنه، فضال عن العمل به، فيقع املحظور األول

 .هلم ذلك، مل يعملوا به إن شاء اهللا تعاىل

 
:  منهـاّثم إن القاعدة املزعومة ليست عىل إطالقها، بل هي مقيدة يف موضعني

 .فقهي: واآلخر ،حديثي: أحدمها
 

 بالـضعيف -ًاتفاقـا-َّ فإنه مقيـد »احلديث الضعيف«: أما احلديثي، فهو قوهلم
َّالذي مل يشتد ضعفه، بلـه املوضـوع، كـام بينـه احلـافظ ابـن حجـر العـسقالين يف  ّ

                                                       
 .للتعرف عىل املحظور األول) ٢٨ص (»مقدمة صحيح الرتغيب والرتهيب«راجع ) ١(

ًانظر مثاال هاما هلذا يف ) ٢( ً املجلـد األول حـديثا موضـوعا فيـه بـرق»سلسلة األحاديث الضعيفة«ً ) ٣٢١(م ً
ًقوى به بعض أفاضل علامء السند حديثا ضعيفا، بسبب سكوت العلامء عن وضـعه، واقتـصار بعـضهم  ً ّ

 !عىل تضعيفه
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ن يف مكتبتـي، ، ومل أعثر عليها اآل»تبيني العجب فيام ورد يف فضل رجب«: رسالته
فأنقل ذلك عنه بواسطة تلميذه الثقة احلافظ السخاوي؛ فإنـه قـال يف آخـر كتابـه 

طبـع -١٩٥ص (»القول البـديع يف فـضل الـصالة عـىل احلبيـب الـشفيع«: القيم
قـال العلـامء مـن املحـدثني والفقهـاء «: ، بعد أن نقل عن النووي أنـه قـال)اهلند

ئل والرتغيـب والرتهيـب باحلـديث جيوز ويستحب العمـل يف الفـضا«: وغريهم
وأما األحكام كاحلالل واحلرام، والبيـع والنكـاح . ًالضعيف، ما مل يكن موضوعا

والطالق وغري ذلك فال يعمـل فيهـا، إال باحلـديث الـصحيح أو احلـسن؛ إال أن 
 .»يكون يف احتياط يف يشء من ذلك

الـضعيف ال إن احلـديث «: وعن ابن العريب املالكي أنه خالف يف ذلك فقـال
ًيعمل به مطلقا َ ُ«. 

 

 :-وكتبه يل بخطه-: ًوقد سمعت شيخنا مرارا يقول« :قال احلافظ السخاوي
 :َّإن رشائط العمل بالضعيف ثالثة

َ متفق عليه، أن يكـون الـضعف غـري شـديد، فيخـرج مـن انفـرد مـن :األول ِ َ
َّالكذابني واملتهم  .ُني بالكذب، ومن فحش غلطهَّ

ُ أن يكون مندرجا حتت أصل عام، فيخرج ما خيرتع بحيث ال يكـون لـه :الثاين ً
 .ًأصل أصال

َ أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، لئال ينسب إىل النبي :الثالث ُ  . ما مل يقلهخُ
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واألخريان عن ابن عبد السالم، وعن صاحبه ابن دقيـق العيـد، واألول : قال
 .»عالئي االتفاق عليهنقل ال

 

ِوليس خيفى عىل الفطن اللبيب أن هذه الرشوط توجب عىل أهل العلم : قلت َ
 :واملعرفة بصحيح احلديث وسقيمه أن يميزوا للناس شيئني هامني

ا ثبوهتا، فيقعوا  األحاديث الضعيفة من الصحيحة، لكي ال يعتقد العاملون هب:األول
 . كام تقدم يف كالم اإلمام مسلم وغريهخيف آفة الكذب عىل رسول اهللا 

 األحاديث الشديدة الضعف من غريها؛ لكي ال يعملـوا هبـا، فيقعـوا يف :واآلخر
 .اآلفة املذكورة

َإن القليل من علامء احلديث : -َّواحلق أقول-واحلق   من له -ًفضال عن غريهم-َّ
 واحلـافظ - عىل تساهله املتقدم بيانـه -لتمييز األول، كاحلافظ املنذري با-عناية تامة 

املقاصد احلسنة يف «: ابن حجر العسقالين يف كتبه، وتلميذه احلافظ السخاوي يف كتابه
ويف عـرصنا هـذا الـشيخ . ، وغـريهم»بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة

 وغريه، ومثله اليوم أقل من »ند اإلمام أمحدمس« يف حتقيقه وتعليقه عىل :أمحد شاكر 
ًوأقل من هؤالء بكثري من له عناية تامة بتمييز األحاديث الـضعيفة جـدا مـن . القليل

غريها، بل إين ال أعلم من له ختصص يف هذا املجال، مع كونه من األمور اهلامـة كـام 
الـصحيح، مـع أنـه ًبينته آنفا، وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز احلديث احلسن من 

ُّليس حتته كبري فائدة، ألن كال منهم حيتج به يف األحكـام كـام سـبق، اللهـم إال عنـد  َ ْ ُ ً
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َالتعارض والرتجـيح، بخـالف مـا نحـن فيـه، فإنـه يعمـل باحلـديث الـضعيف يف  ُ
 .ًالفضائل؛ دون الضعيف جدا، فبيانه واجب من باب أوىل

 

َمل هذ التفصيل والتشديد يف رواية احلديث الضعيف، واملنذري : فإن قيل ِ: 
أن العلـامء أسـاغوا التـساهل يف أنـواع مـن الرتغيـب «: قد ذكر يف مقدمـة كتابـه

ّوالرتهيب، حتى إن كثريا منهم ذكروا املوضوع؛ ومل يبينـوا حالـه ًوجوابـا عليـه . »ً
 :الذي أساغوه حيتمل وجهنيإن التساهل : أقول

فهذا ال بأس به، كيف ال وهو صنيع مجيـع .  ذكر األحاديث بأسانيدها:األول
ّاملحدثني من احلفـاظ الـسابقني الـذين كـان أول أعامهلـم يف سـبيل حفـظ الـسنة  ِّ

ثم من كان منهم عىل علـم . وأحاديثها، إنام هو مجعها من شيوخها بأسانيدهم فيها
يـع الطبقـات، ومعرفـة بطـرق اجلـرح والتعـديل، وعلـل برتاجم رواهتـا مـن مج

َّاحلديث، فإنه يتمكن من التحقيق فيها، وأن يميز صحيحها من سقيمها، وإىل هذا 
ْقمش ثم فتش«: وذلك أشاروا بقوهلم املعروف ِّْ َ ََّ مـا ال يقـوم «، فهو إذن من بـاب »ِّ

 .»الواجب إال به فهو واجب
ًل املنذري املـذكور عـن العلـامء؛ إحـسانا َوعىل هذا الوجه ينبغي أن حيمل قو

ًللظن هبم أوال، وألنه هو الذي يدل عليـه كـالم احلفـاظ ثانيـا، باإلضـافة إىل مـا  ً
إذا جاء احلالل واحلرام «: فهذا هو اإلمام أمحد يقول. ذكرناه مما جرى عليه عملهم

 .»ّشددنا يف األسانيد، وإذا جاء الرتغيب والرتهيب تساهلنا يف األسانيد

                                                       
 ).١٨/٦٥( لشيخ اإلسالم ابن تيمية »جمموع الفتاوى«) ١(
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): ١١٣ص (»علـوم احلـديث«فهذا نص فيام قلنا، ومثله قول ابن الصالح يف 
ِوجيوز عنـد أهـل احلـديث وغـريهم التـساهل يف األسـانيد، وروايـة مـا سـوى «

املوضوع من أنواع األحاديث الضعيفة من غري اهـتامم ببيـان ضـعفها فـيام سـوى 
 وذلـك كـاملواعظ  وأحكام الرشيعة مـن احلـالل واحلـرام وغريمهـا،،صفات اهللا

والقصص وفضائل األعامل، وسائر فنون الرتغيب والرتهيب، وسائر ما ال تعلـق 
َّ؛ يتجىل لـك صـحة »التساهل يف األسانيد«: َّفتأمل يف قوله. »له باألحكام والعقائد

َّوالسبب يف ذلك أن من ذكر إسناد احلديث فقد أعذر وبرئت ذمته، ألنه . ما ذكرنا َ
ّي متكن من كان عنده علم هبذا الفن من معرفة حال احلـديث قدم لك الوسيلة الت

ًصحة أو ضعفا، بخالف من حذف إسناده، ومل يذكر شيئا عـن حالـه، فقـد كـتم  ً
 .ّالعلم الذي عليه أن يبلغه

 

إذا أردت روايـة «: َّمن أجل ذلك عقـب ابـن الـصالح عـىل مـا تقـدم بقولـه
كـذا وكـذا، ومـا : خقال رسـول اهللا : حلديث الضعيف بغري إسناد فال تقل فيها

ُروي عن رسول :  قال ذلك، وإنام تقول فيهخأشبه هذا من األلفاظ اجلازمة بأنه 
ّوهكـذا احلكـم فـيام تـشك يف صـحته ..  كذا وكذا، أو بلغنـا كـذا وكـذاخاهللا 

 . »ك صحتهفيام ظهر ل... خقال رسول اهللا : وإنام تقول. وضعفه

                                                       
 . تأمل هذا؛ يتبني لك خطأ املنذري يف اصطالحه املتقدم:قلت) ١(
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فثبت أنه البد من بيان ضعف احلديث يف حال ذكره دون إسناده، ولـو : قلت
ولكنـي أرى أن هـذا ال يكفـي . ونحـوه) ُروي: (بطريق ما اصطلحوا عليه مثـل

اليوم؛ لغلبة اجلهل، فإنه ال يكاد يفهم أحد من كتب املؤلف، أو قول اخلطيب عىل 
 أنه حديث ضعيف، فال بـد »..كذا وكذا:  أنه قالخعن رسول اهللا روي «: املنرب

ِّحـدثوا النـاس بـام يعرفـون، «:  قـالامن الترصيح بذلك كام جاء يف أثر عيل 
 أمحـد ، ولـنعم مـا قـال الـشيخ أخرجه البخاري»َّأحتبون أن يكذب اهللا ورسوله

والــذي أراه أن بيــان الــضعف يف «): ١٠١ص (»الباعــث احلثيــث« يف :شــاكر 
َّاحلديث الضعيف واجب يف كل حال، ألن تـرك البيـان يـوهم املطلـع عليـه أنـه 
ُحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علامء احلديث الذي يرجع إىل قوهلم  ً

ل ونحوها يف عـدم األخـذ يف ذلك، وأنه ال فرق بني األحكام وبني فضائل األعام
َّبالرواية الضعيفة، بل ال حجة ألحد إال بام صح عن رسول اهللا   مـن حـديث خُ

 .»صحيح أو حسن
ِّوالوجــه اآلخــر الــذي حيتملــه كــالم املنــذري املتقــدم إنــام هــو ذكــر : قلــت

األحاديث الضعيفة بدون أسانيدها، ودون بيان حاهلا حتى املوضوع منهـا، فهـذا 
َّ ال أتصور أن يقوله أحد من العلامء األتقياء، ملا فيه من املخالفـة ملـا يف اعتقادي مما

َّتقدم يف كالم اإلمام مسلم من نصوص الكتاب والـسنة يف التحـذير مـن الروايـة 
                                                       

 ).دةالطبعة اجلدي-خمترص البخاري-٨٣(رقم ) ١(
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عن غري العدول، ال فرق يف ذلك بـني أحاديـث األحكـام والرتغيـب والرتهيـب 
 .وغريها، وكالم مسلم املتقدم رصيح يف ذلك

 

وأرصح منه قوله بعد بحث هام يف وجوب الكشف عن معايب رواة احلديث 
وإنام ألزمـوا أنفـسهم الكـشف عـن «): ١/٢٩(وذكر أقوال األئمة يف ذلك، قال 

يم اخلطـر، إذ معايب رواة احلديث وناقيل األخبار، وأفتوا بذلك ملـا فيـه مـن عظـ
األخبار يف أمـر الـدين إنـام تـأيت بتحليـل أو حتـريم، أو أمـر أو هنـي، أو ترغيـب 
وترهيب، فإذا كان الراوي هلا ليس بمعدن للصدق واألمانة، ثم أقدم عىل الرواية 
ًعنه من قد عرفه، ومل يبني ما فيه لغريه ممن جهل معرفتـه؛ كـان آثـام بفعلـه ذلـك، 

ّغاشا لعوام املسلمني ً ، إذ ال يؤمن عىل بعض من سمع تلك األخبار أن يـستعملها َّ
أو يستعمل بعـضها، ولعلهـا أو أكثرهـا أكاذيـب ال أصـل هلـا، مـع أن األخبـار 
ُالصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من يضطر إىل نقل مـن لـيس بثقـة، 

ِّوال أحسب كثريا ممن يعرج من الناس عىل ما وصفنا من هذه األحادي َ ُ ث الضعاف ً
ُّواألسانيد املجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بام فيها من التـوه َ َّ -ن والـضعف ُّ

َإال أن الذي حيمله عىل روايتها واالعتداد هبا إرادة التكثر بذلك عند العوام، وألن  ّ َّ
ومن ذهب يف العلم هـذا ! َّما أكثر ما مجع فالن من احلديث وألف من العدد: يقال

ًلك هذا الطريق فال نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهال، أوىل من املذهب، وس َّ
َأن ينسب إىل علم َُ ْ«. 
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 قد كان ،واحلقيقة؛ أن تساهل العلامء برواية األحاديث الضعيفة ساكتني عنها
ًع يف الدين؛ فإن كثـريا مـن من أكرب األسباب القوية التي محلت الناس عىل االبتدا

العبادات، التي عليها كثـري مـنهم اليـوم إنـام أصـلها اعـتامدهم عـىل األحاديـث 
) ٦١٨ و٦١٧(الواهية، بل واملوضوعة، كمثل التوسعة يـوم عاشـوراء، احلـديث 

، وإحياء ليلة النـصف مـن شـعبان، وصـوم هنارهـا احلـديث »ضعيف الرتغيب«
سلـسلة األحاديـث «جتـدها مبثوثـة يف كتـايب ًوهي كثري جـدا، . ، وغريها)٦٢٤(

، وساعدهم عىل ذلك تلـك القاعـدة »الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة
املزعومة القائلة بجواز العمل باحلديث الـضعيف يف الفـضائل، غـري عـارفني أن 

 :العلامء املحققني قد قيدوها بقيدين اثنني
ذلك أن كل مـن يريـد العمـل أحدمها حديثي، وقد سبق تفصيله، وخالصة 

 ينبغي أن يكون عىل علم بضعفه، ألنه ال جيوز العمل به إذا كان ،بحديث ضعيف
ُّوالزم هذا احلد من العمل باألحاديث الـضعيفة وانتـشارها بـني . شديد الضعف ُ

 .الناس، لو قام أهل العلم بواجب بياهنا
 

قـد دنـدن : ان البحـث فيـه، فـأقولوأما القيد اآلخر وهو الفقهـي، فهـذا أو
وأن يكـون احلـديث «: احلافظ ابن حجـر حولـه يف الـرشط الثـاين املتقـدم بقولـه

 .»..ًالضعيف مندرجا حتت أصل عام
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ن هذا القيد غري كاف يف احلقيقة، ألن غالب البـدع تنـدرج حتـت أصـل أإال 
لبـدع عام، ومع ذلك فهي غري مرشوعة، وهي التـي يـسميها اإلمـام الـشاطبي با

اإلضافية، وواضح أن احلديث الضعيف ال ينهض إلثبات رشعيتهـا، فالبـد مـن 
أن يكون احلديث الضعيف قد ثبتت رشعية : تقييد ذلك بام هو أدق منه، كأن يقال

ًالعمل بام فيه بغريه مما يصلح أن يكـون دلـيال رشعيـا، ويف هـذه احلالـة ال يكـون  ً
يادة ترغيب يف ذلك العمل ممـا تطمـع الترشيع باحلديث الضعيف، وغاية ما فيه ز

ُالنفس فيه، فتنـدفع إىل العمـل أكثـر ممـا لـو مل يكـن قـد روي فيـه هـذا احلـديث 
وذلـك «): ١/٢٥١ (»جمموع الفتـاوى«الضعيف، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

أن العمل اذا علم أنه مرشوع بدليل رشعي، وروي يف فضله حديث ال يعلـم أنـه 
ً الثواب حقا، ومل يقل أحد من األئمـة إنـه الجيـوز أن جيعـل  جاز أن يكون،كذب

ًاليشء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع ً«. 

قول ابن تيمية املفصل يف ذلك، وأنه ال جيوز استحباب يشء ملجرد وجود حديث 
 ضعيف يف الفضائل

 »موعـة الفتـاوىجم« هـذه املـسألة يف مكـان آخـر مـن :َّوقد فصل الـشيخ 
ّتفصيال مل أره لغريه من العلـامء، فـأرى لزامـا عـيل أن أقدمـه إىل ) ٦٨-١٨/٦٥( ً ً

: ّالقراء؛ ملا فيه من الفوائد والعلم، قال بعد أن ذكـر قـول اإلمـام أمحـد املتقـدم
لـيس : وكذلك ما عليه العلامء من العمل باحلديث الضعيف يف فـضائل األعـامل«

                                                       
 ...).ّإذا جاء احلالل واحلرام شددنا يف األسانيد: (وهو قوله) ١(



 

 ٥٩٢ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

ُّب باحلـديث الـذي ال حيـتج بـه، فـإن االسـتحباب حكـم معناه إثبات االستحبا َ ْ ُ
ًرشعي، فال يثبت إال بدليل رشعي، ومن أخرب عن اهللا أنه حيب عمال من األعـامل 
من غري دليل رشعي فقد رشع من الدين ما مل يأذن به اهللا، كام لو أثبت اإلجياب أو 

 غريه، بـل هـو أصـل التحريم، وهلذا خيتلف العلامء يف االستحباب كام خيتلفون يف
 .الدين املرشوع

 

ّوإنام مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما حيبه اهللا، أو ممـا يكرهـه 
اهللا بــنص أو إمجــاع، كــتالوة القــرآن، والتــسبيح والــدعاء، والــصدقة، والعتــق، 

ُب واخليانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث يف واإلحسان إىل الناس، وكراهة الكذ
فضل بعض األعامل املستحبة وثواهبا، وكراهة بعض األعـامل وعقاهبـا؛ فمقـادير 
ّالثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حـديث النعلـم أنـه موضـوع؛ جـازت 

أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو ختاف ذلك العقـاب، : روايته والعمل به؛ بمعنى
ً أن التجارة تربح، لكن بلغه أهنا تـربح ربحـا كثـريا، فهـذا إن صـدق كرجل يعلم ً

ّنفعه، وإن كذب مل يرضه َ. 
 

ومثال ذلك الرتغيب والرتهيب باإلرسائيليات واملنامات، وكلـامت الـسلف 
 والعلامء، ووقائع العلامء، ونحو ذلك مما ال جيوز بمجرده إثبات حكم رشعـي؛ ال
َاستحباب وال غـريه، ولكـن جيـوز أن يـذكر يف الرتغيـب والرتهيـب، والرتجيـة  َ ُ
ّوالتخويف فام علم حسنه أو قبحه بأدلة الرشع، فإن ذلك ينفع وال يرض، وسـواء  َّ ِ ُ
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ّكان يف نفس األمر حقا أو باطال، فام علم أنه باطل موضوع مل جيز االلتفـات إليـه،  َ ِ ُ ً ً
ًفإن الكذب ال يفيد شيئا، و َإذا ثبت أنه صحيح أثبتت بـه األحكـام، وإذا احتمـل ّ َِ ُ َ

ّاألمرين روي إلمكان صدقه، ولعدم املرضة يف كذبه، وأمحـد إنـام قـال إذا جـاء «: ُ
أننا نروي يف ذلـك باألسـانيد، : ومعناه. »الرتغيب والرتهيب تساهلنا يف األسانيد

ُيعمل هبـا : ن قالوكذلك قول م. وإن مل يكن حمدثوها من الثقات الذين حيتج هبم
يف فضائل األعامل، إنام العمل هبا العمل بام فيها من األعامل الصاحلة، مثال التالوة 

 .والذكر، واالجتناب ملا كره فيها من األعامل السيئة
 يف احلديث الذي رواه البخـاري عـن عبـد اهللا بـن خونظري هذا قول النبي 

ثوا عن بني إرسائيل وال حرج، ومن كـذب عـيل ِّ، وحدّبلغوا عني ولو آية«: عمرو
إذا حـدثكم «:  يف احلديث الصحيحخمع قوله . »ًمتعمدا فليبتوأ مقعده من النار

ِّأهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم ُ ِّ َّ؛ فإنه رخص يف احلديث عـنهم، ومـع »ُ
هذا هنى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلم يكن يف التحديث املطلق عـنهم فائـدة ملـا 
َّرخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد اإلخبار ملـا هنـى عـن تـصديقهم؛ 

 .فالنفوس تنتفع بام تظن صدقه يف مواضع
 

ًفإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وحتديدا، مثل صالة يف وقت  ً ّ
ّمعني بقراءة معينة، أو صفة معينة مل جيز ذلك؛ ألن استحباب هذا الوصف املعـني  ّ

َمل يثبت بدليل رشعي، بخالف ما لو روي فيه ِ ُ ال إلـه إال : َمن دخل السوق فقال«: َ
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ِ، فإن ذكر اهللا يف السوق مستحب، ملا فيـه مـن ذكـر اهللا  »كان له كذا وكذا...اهللا ِ ٌِّ َ ْ َّ
ذاكـر اهللا يف الغـافلني، كالـشجرة «: بني الغافلني، كام جـاء يف احلـديث املعـروف

ّفأما تقدير الثواب املروي فيه فال يرض ثبوتـه وال .  »اخلرضاء بني الشجر اليابس
َمن بلغه عن اهللا يشء فيـه «: عدم ثبوته، ويف مثله جاء احلديث الذي رواه الرتمذي

 . »ك كذلكل ذلك وإن مل يكن ذ أعطاه اهللافضل، فعمل به رجاء ذلك الفضل
ــه يف الرتغيــب والرتهيــب ال  ــروى ويعمــل ب ــاب ي ــذا الب َفاحلاصــل؛ أن ه ُ ُ  
يف االستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهـو مقـادير الثـواب والعقـاب يتوقـف عـىل 

 .»الدليل الرشعي
 

 وجـزاه عـن رمحه اهللا تعاىلشيخ اإلسالم ابن تيمية ذلك كله من كالم : أقول
 :ًاملسلمني خريا، ونستطيع أن نستخلص منه أن احلديث الضعيف له حالتان

ً أن حيمل يف طياته ثوابا لعمل ثبتت مـرشوعيته بـدليل رشعـي:األوىل فهنـا . َّ
التهليـل يف : (جيوز العمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، ومثالـه عنـده

 .بناء عىل أن حديثه مل يثبت عنده، وقد عرفت رأينا فيه) لسوقا
                                                       

الكلـم «استغربه الرتمذي، لكن له طرق يرتقي هبا إىل درجة التحسني كام كنت ذكرت يف تعليقـي عـىل : قلت) ١(
 )).١٦٩٤(حديث رقم /باب-٣/البيوع-١٦(، وحسن إسناده املنذري كام يف )٢٢٩رقم احلديث  (»الطيب

 )).١٠٥١(حديث رقم / باب-٣/البيوع-١٦ (»ضعيف الرتغيب والرتهيب« )٢(

. عزوه للرتمذي وهم أو سبق قلم، وهو خمرج يف املصدر السابق، من ثالث طرق كلها موضـوعة: قلت) ٣(
 . ووافقه السيوطي»املوضوعات«وأورده ابن اجلوزي يف ) ٤٥٣-٤٥١(انظر األرقام 
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ً أن يتضمن عمال مل يثبت بدليل رشعـي، يظـن بعـض النـاس أنـه :واألخرى
وقد وافقـه عـىل . مرشوع، فهذا ال جيوز العمل به، وتأيت له بعض األمثلة األخرى

 كتابـه ذلك العالمة األصويل املحقق اإلمام أبـو إسـحاق الـشاطبي الغرنـاطي يف
ِ، فقد تعرض هلذه املسألة توضيحا وقوة بام عرف عنه من بيان »االعتصام«: العظيم ُ ً

ٍناصع، وبرهان ساطع، وعلم نـافع، يف فـصل عقـده لبيـان طريـق الـزائفني عـن 
ًالرصاط املستقيم، وذكر أهنا من الكثرة بحيث ال يمكـن حـرصها، مـستدال عـىل  ّ

داد عىل األيام، وأنـه يمكـن أن جيـد بعـده ذلك بالكتاب والسنة، وأهنا ال تزال تز
َاستدالالت أخر، وال سيام عند كثرة اجلهل وقلة العلم، وبعد النـاظرين فيـه عـن  ُ

لكنا نذكر من ذلـك «: )١/٢٢٩(درجة االجتهاد، فال يمكن إذن حرصها، قال 
 .»ًأوجها كلية يقاس عليها ما سواها

 

 فيهـا عـىل ، واملكـذوب]الـضعيفة[األحاديث الواهيـة  اعتامدهم عىل ):فمنها(
كحـديث : ، والتي ال يقبلهـا أهـل صـناعة احلـديث يف البنـاء عليهـاخرسول اهللا 

، وأن النبي  َّاالكتحال يوم عاشوراء، وإكرام الديك األبيض، وأكل الباذنجان بنيته
فـإن . ، وما أشبه ذلك الرداء عن منكبيه تواجد واهتز عند السامع حتى سقط خ

                                                       
عـن والتـصحيح ) ٢٣-٢/١٢ (-حفظـه اهللا- مـشهور بـن حـسن الشيخ الفاضل:  حتقيق»االعتصام «)١(

 .-رمحه اهللا-، وأما العناوين فهي من وضع الشيخ األلباين طبعته

 . وغريها»املقاصد احلسنة«هذه األحاديث كلها موضوعة، جتد الكالم عليها يف ) ٢(

 ).٥٥٨( برقم »ضوعةسلسلة األحاديث الضعيفة واملو«حديث موضوع كام رصح به مجع، وقد خرجته يف ) ٣(
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ً ال ينبني عليها حكم، وال جتعل أصال، يف -عىل ما هو معلوم-أمثال هذه األحاديث  ُ َ ْ ُ
ًالترشيع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو خمطئ يف نقل العلم، فلم ينقل األخذ 

ّبيشء منها عمن يعتد به يف طريقة العلم، وال طريقة السلوك َّ. 
إنام أخذ بعض العلامء باحلديث احلسن إلحلاقـه عنـد املحـدثني بالـصحيح؛ و

ألن سنده ليس فيه من يعاب بجرح متفق عليـه، وكـذلك أخـذ مـن أخـذ مـنهم 
َباملرســل؛ لــيس إال مــن حيــث أحلــق بالــصحيح يف أن املــرتوك ذكــره كاملــذكور  ِ ُ َ ْ ُ

ولو كان من : احلديثُفأما ما دون ذلك، فال يؤخذ به بحال عند علامء . واملعدل
 من األحاديث بكل ما جاء عـن كـل مـن األخذ] الذابني عنه[اإلسالم شأن أهل 

جاء؛ مل يكن النتصاهبم للتعديل والتجريح معنى، مع أهنم قد أمجعوا عـىل ذلـك، 
 جعلوا اإلسناد مـن الـدين، وال ، فلذلك]ُيتحصل[معنى وال كان لطلب اإلسناد 

َّ جمردا، بل يريدون ذلـك ملـا تـضمنه مـن معرفـة »حدثني فالن عن فالن«: يعنون ً
  ]عـن[ِّالرجال الذين حيدث عنهم، حتى ال يسند عـن جمهـول، وال جمـروح، وال 

 الثقة بروايته؛ ألن روح املسألة أن يغلب عىل الظن مـن حتصل] ال[َّعمن ّمتهم، ال 
ند إليـه  لنعتمد عليه يف الرشيعة، ونسخغري ريبة أن ذلك احلديث قد قاله النبي 

 قاهلا، فال يمكـن خواألحاديث الضعيفة ال يغلب عىل الظن أن النبي . األحكام
نعم، احلامـل عـىل ! ّأن يسند إليها حكم، فام ظنك باألحاديث املعروفة بالكذب؟

 :قال. »َّاعتامدها يف الغالب إنام هو ما تقدم من اهلوى املتبع
                                                       

 ).٣٩٧-٣٩١ص (»الكفاية«َّومع ذلك فهو مردود عند املحدثني كام بينه اخلطيب يف : قلت) ١(

 ).١٧، ٢/١٦ (»االعتصام«مل يذكر الشيخ األلباين رمحه اهللا تتمة الكالم وجتاوز عنه وهو موجود يف ) ٢(
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ّهذا كله رد عىل األئمة الذين اعتمدوا عىل األحاديث التـي مل تبلـغ : فإن قيل«
ً، فإهنم كام نصوا عىل اشرتاط صحة اإلسناد، كذلك نـصوا أيـضا يحدرجة الصح ّ ّ

َعىل أن أحاديث الرتغيب والرتهيب ال يشرتط يف نقلها لالعـتامد ُ ُ صـحة ]عليهـا [َّ
ت، وإال فال حـرج عـىل مـن نقلهـا واسـتند اإلسناد، بل إن كان ذلك، فبها ونعم

، وابن حنبل يف »رقائقه«، وابن املبارك يف »املوطأ«إليها، فقد فعله األئمة، كاملك يف 
فكل ما يف هذا النوع مـن املنقـوالت .  وغريهم»جامع اخلري«، وسفيان يف »رقائقه«

َحوه مما يرجع ، وإذا جاز اعتامد مثله جاز فيام كان ن»الرتغيب والرتهيب«راجع إىل  ُ
إليه، كصالة الرغائب واملعراج، وليلة النصف من شـعبان، وليلـة أول مجعـة مـن 

 ،]وصالة اإليـامن، واألسـبوع، وصـالة بـر الوالـدين، ويـوم عاشـوراء[، رجب
وصيام رجب، والسابع والعرشين منه، وما أشـبه ذلـك، فـإن مجيعهـا راجـع إىل 

ملة ثابت أصلها، وكـذلك الـصيام، الرتغيب يف العمل الصالح، فالصالة عىل اجل
ِوقيام الليل، كل ذلك راجع إىل خري نقلـت فـضيلته عـىل اخلـصوص وإذا ثبـت . ُ

ُ فكل ما نقلت فضيلته يف األحاديث فهو مـن بـاب الرتغيـب فـال يلـزم فيـه ؛هذا
 .األحكام] أحاديث[شهادة أهل احلديث بصحة اإلسناد؛ بخالف 

ريق الراسخني، ال من طريق الـذين يف  هذا الوجه من االستدالل من طن؛ذفإ
َّقلوهبم زيغ؛ حيث فرقوا بني أحاديث األحكام، فاشـرتطوا فيهـا الـصحة، وبـني 

 !أحاديث الرتغيب والرتهيب، فلم يشرتطوا فيها ذلك
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أن ما ذكـره علـامء احلـديث مـن التـساهل يف أحاديـث الرتغيـب : فاجلواب
 : َّأن العمل املتكلم فيه: وبيانه. ظم مع مسألتنا املفروضةوالرتهيب ال ينت

ً إما أن يكون منصوصا عىل أصله مجلة وتفصيال-١ ً. 
ً أو ال يكون منصوصا عليه ال مجلة وال تفصيال-٢ ً. 
ً أو يكون منصوصا عليه مجلة ال تفصيال-٣ ً. 
  ألسباب وغريَّ ال إشكال يف صحته كالصلوات املفروضات، والنوافل املرتبة:فاألول

ْ، وكالصيام املفروض، أو املندوب عىل الوجه املعروف، اذا فعلت عىل ]أسباب[ َ ِ ُ
يـوم ]عاشـوراء و[كـصيام : الوجه الذي نص عليه من غـري زيـادة وال نقـصان

، وصالة الكسوف، فالنص جاء يف هذه األشياء ]بعد نوافل الليل [عرفة، والوتر
فإذا .  من الفرض والسنة واالستحبابًصحيحا عىل ما رشطوا، فثبتت أحكامها

ِّورد يف مثلها أحاديث ترغـب النـاس فيهـا، أو حتـذر مـن تـرك الفـرض منهـا،  ّ
، أو يقبلها أحد وليست بالغة مبلغ الصحة، وال هي أيضا من الضعف بحيث ال 

، فـال بـأس بـذكرها والتحـذير هبـا ]يصح االستشهاد هبـا[كانت موضوعة ال 
 .ها من طريق صحيحوالرتغيب، بعد ثبوت أصل

 ملجـرد الـرأي  ظاهر أنه غري صحيح، وهو عني البدعة؛ ألنه ال يرجـع إال:والثاين
ّاملبني عىل اهلوى، وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية املنفية عـن اإلسـالم،  ّ

ُّعبد بالقيام يف الشمس، أو بالصمت مـن غـري َّتِواخلصاء ملن خيش العنت، وال
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 مثل هذا ال يصح؛ إذ ال يوجد يف الـرشع، وال أصـل كالم أحد، فالرتغيب يف
 .ِّله يرغب يف مثله، أو حيذر من خمالفته

َ ربام يتوهم أنه كاألول:والثالث َّ َ  من جهـة أنـه إذا ثبـت أصـل عبـادة يف اجلملـة ،َُ
ّفيسهل يف التفصيل نقله مـن طريـق غـري مـشرتط الـصحة، فمطلـق التنفـل 

صالة ليلة النـصف مـن شـعبان، فقـد بالصالة مرشوع، فإذا جاء ترغيب يف 
 عــضده أصــل الرتغيــب يف صــالة النافلــة، وكــذلك اذا ثبــت أصــل صــيام

 !، ثبت صيام السابع والعرشين من رجب، وما أشبه ذلك]النافلة[
َوليس كام تومهوا؛ ألن األصل إذا ثبت يف اجلملة ال يلزم إثباتـه يف التفـصيل َّ .

العرص أو الوتر أو غريها حتى أو ات الظهر فإذا ثبت مطلق الصالة ال يلزم منه إثب
ينص عليها عىل اخلصوص، وكذلك اذا ثبت مطلـق الـصيام ال يلـزم منـه إثبـات 
صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غري ذلك، حتـى يثبـت بالتفـصيل بـدليل 

ثم ينظر بعد ذلك يف أحاديـث الرتغيـب والرتهيـب، بالنـسبة إىل ذلـك . صحيح
 . بالدليل الصحيحالعمل اخلاص الثابت
أن تفضيل يوم من األيام، أو زمان من األزمنة بعبـادة مـا : والدليل عىل ذلك

ًيتضمن حكام رشعيا فيه عىل اخلصوص ً ً كام ثبت لعاشـوراء مـثال، أو لعرفـة، أو ؛َّ
ّ فإنه ثبتت له مزية عىل الصيام يف مطلق -مزية عىل مطلق التنفل بالصيام-لشعبان 

ُزية اقتضت مرتبة يف األحكام أعىل من غريها بحيث ال تفهـم مـن األيام، فتلك امل

                                                       
 .)٢/٢١ (»عتصاماال«: جتاوز الشيخ األلباين رمحه اهللا عن مخسة أسطر، انظر) ١(
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، ألن مطلق املرشوعية يقتـيض أن احلـسنة بعـرش   النافلة]صيام[مطلق مرشوعية 
ِّأمثاهلا، إىل سبع مئة ضعف يف اجلملة، وصيام يوم عاشوراء يقتيض أنه يكفر السنة 

يفيـد لـه مزيـة يف الرتبـة، التي قبله، فهو أمر زائد عىل مطلق املرشوعية، ومـساقه 
، هذا الرتغيب اخلـاص يقتـيض مرتبـة يف نـوع مـن نفإذ. وذلك راجع إىل احلكم

املندوب خاصة، فال بد من رجوع إثبات احلكم إىل األحاديث الصحيحة بناء عىل 
ّ، والبدع املستدل عليهـا بغـري »إن األحكام ال تثبت إال من طريق صحيح«: قوهلم

] مـا[ أو عدد ]ما [الزيادة عىل املرشوعات، كالتقييد بزمانّالصحيح البد فيها من 
أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغري الصحيح، وهـو أمـر 

. إهنم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقـط: وال يقال. ناقض ملا أسسه العلامء
ال يثبت الوجوب إال ّهذا حتكم من غري دليل، بل األحكام مخسة، فكام : ألنا نقول

فإذا ثبـت . ]املندوب واإلباحة وغريمها ال تثبت إال بالصحيحكذلك [بالصحيح، 
َسهل َ فاستاحلكم ِ  . يف أحاديث الرتغيب والرتهيب، وال عليك]تشئ[ن إْ

 

َكل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته يف املرشوعات من «: فعىل كل تقدير ِّ ُ
َ بغري الصحيح مغتفر]فيه[فالرتغيب ق صحيح، طري وإن مل يثبت إال من حـديث . َ

ًالرتغيب فاشرتط الصحة أبدا، وإال خرجت عن طريق القوم املعـدودين يف أهـل 
َفلقد غلط يف هذا املكان مجاعة ممن ينـسب إىل الفقـه، ويتخـصص عـن . الرسوخ ُ

الم املحـدثني يف وأصل هـذا الغلـط عـدم فهـم كـ. العوام بدعوى رتبة اخلواص
 .»املوضعني، وباهللا التوفيق
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هذا كله من كالم اإلمام الشاطبي، وهو يلتقي متام االلتقـاء مـع كـالم : قلت
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهام اهللا تعاىل، ومـن الطرائـف أن هـذا مـرشقي وذاك 

 . املنهج العلمي الصحيح-عىل بعد الدار-مغريب، مجع بينهام 
 

وبعدما عرفت أهيا القارئ هـذا الـرشط الفقهـي يف جـواز العمـل باحلـديث 
أن ال يكون شديد الضعف يتبني لك أنه : الضعيف، وذاك الرشط احلديثي املتقدم

ًكان من الواجب عىل احلافظ املنذري أن يميز احلديث الضعيف، والضعيف جدا، 
 كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته من هذه املراتب واملوضوع، ويعطي

 ر، خشية أن يبـاد)ُروي(الثالث، وأن ال جيمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة 
ّأحد من القراء إىل العمل ببعض الواهي واملوضوع منها، فيقع يف املحظور السابق 

 .بيانه ولو كان من الفقهاء
ما من الناحية الفقهية، فليس خيفى أنـه مـن غـري وأ. هذا من الناحية احلديثية

امليسور متييز احلديث الضعيف الذي جيوز العمل به، من الذي ال جيوز العمل بـه، 
َّإال عىل املحدثني الفقهاء بالكتاب والسنة الصحيحة، ومـا أقلهـم ولـذلك فـإين ! ِّ

 مجـاهري أرى أن القول باجلواز بالرشطني السابقني نظـري غـري عمـيل بالنـسبة إىل
ًالناس، ألنه من أين هلم متييز احلديث الضعيف من الضعيف جدا؟ ومن أين هلـم 
ًمتييز ما جيوز العمل به منه فقهيا مما ال جيـوز؟ فريجـع األمـر عمليـا إىل قـول ابـن  ً

ًأنه ال يعمل باحلديث الضعيف مطلقا: العريب املتقدم َ : وهو ظاهر قـو ابـن حبـان. ُ
 . »ّمل يرو يف احلكم سيانألن ما روى الضعيف وما «

                                                       
 ). ٥٠٤ حتت احلديث-٣ج-٢ج(  وتعليقي عليه، »سلسلة األحاديث الضعيفة«انظر ) ١(
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وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس، وهو الذي كنت نصحت بـه يف مقدمـة 
ــاب ــه«: كت ــصغري وزيادت ) ٥١ص (».. ضــعيف اجلــامع« و»صــحيح اجلــامع ال

 .فلرياجعه من شاء

 
ًوال بأس من أن أسوق للقراء مثاال لصعوبة األمر، عىل بعض من ينتمي  للفقـه َ

مل يكن شخص أحب إلـيهم مـن «: ًفضال عن غريهم، فهناك حديث أنس الصحيح
رواه . »، وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له، ملا يعلمون من كراهيتـه لـذلكخرسول اهللا 

، عىل )٢/١٦٩ (»رشح الشامئل«فاستدل به الشيخ عيل القاري يف . الرتمذي وغريه
 مـا -يعنـي اهليتمـي-ونقل عن ابن حجر . ّةأن القيام املتعارف اليوم ليس من السن

ويؤيد مذهبنا من ندب القيام «: وأما قول ابن حجر: (ينايف ذلك، واستغربه، ثم قال
 قام خحديث أنه (!) لكل قادم به فضيلة، نحو نسب أو علم أو صالح أو صداقة

وضـعفهام ال . لعكرمة بن ايب جهل ملا قدم عليه، ولعدي بن حاتم كلام دخـل عليـه
ًمنع االستدالل هبام هنا؛ خالفا ملن وهم فيه، ألن احلديث الـضعيف يعمـل بـه يف ي

ًفضائل األعامل اتفاقا، بل إمجاعا كام قال النووي َ، فمدفوع، ألن الضعيف يعمل به »ً ُ
ّيف فضائل األعامل املعروفة يف الكتاب والسنة، لكن ال يستدل عىل إثبـات اخلـصلة  ُ ّ

َفتأمل كيف خطأ). املستحبة َّ الشيخ القاري اهليتمي، وهو من كبار فقهـاء الـشافعية َّ ُ
ّاملتأخرين يف تطبيق القاعدة املذكور، فام عسى أن يكون حال عامة الناس يف ذلـك؟ 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة «: ومن شاء املزيد من األمثلة فلرياجع كتايب
، ٣٧٢(ًر مـثال األحاديـث ُ جيد العجب العجاب منها، فانظ»وأثرها اليسء يف األمة

 . ه.ا) ٩٤٤، ٩٢٨، ٩٢٢، ٨٧٢، ٦٠٩
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∗ 

الرشع وهللا احلمد كامل ومستغن عن الضعيف، وعن قول فالن وفالن، ولكـن 
 .اآلفة باالستدالل بالضعيف دخلت عىل األمة اإلسالمية من جهة اجلهلة واملبتدعة

 النـاس وهـدايتهم بغـري علـم، فهـؤالء ال خـربة هلـم ةعـوفاجلهلة يريدون د
ًباملنقوالت فضال عن متييز صحيحها من ضعيفها، فحظ أحدهم بـضعة أحاديـث 

 ولـذلك كانـت ، فهو يقذف هبا إىل النـاس وينـسبها إىل الـرشع،وقصص سمعها
 .ُعامة أحاديث اجلهال القصاص ضعيفة أو موضوعة

 يشء، جلهله بالتـصحيح، ففـسدت وقال الواعظ كل: (:قال ابن اجلوزي 
 . )أحوال الزاهد، وانحرف عن جادة اهلدى وهو ال يعلم

 . )ُوالوعاظ يروون للعوام مجلة من الرتهات: (:وقال ابن دحية الكلبي 
واملبتدعة كذلك عمدهتم الضعيف، ألن البدعة، ال يمكن أن يدل عليها خـرب 

ًن جهة االعتامد عىل ما مل يثبت أصـال، املبتدعة إنام ضلوا عن احلق إما مفصحيح، 
ًأو من جهة تأويل الصحيح تأويال فاسدا ً. 

                                                       
 ).١٢٧-١٢٥ص( حلمد العثامن »املحرر يف مصطلح احلديث )∗(

 ).٢٣٨ص (»صيد اخلاطر« )١(

 ).٧٤ص (»أداء ما وجب«) ٢(
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ال ريـب أن الباطـل ال يقـوم عليـه دليـل : (:قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 
صحيح ال عقيل وال رشعي، سواء كان مـن اخلربيـات أو الطلبيـات، فـإن الـدليل 

ًدليل صحيح لزم أن يكون حقـا الصحيح يستلزم املدلول عليه، فلو قام عىل الباطل 
ًمع كونه باطال، وذلك مجع بني النقيضني مثل كون اليشء موجودا أو معدوما ً ً( . 

فلذلك ال جتد للمبتدعة عناية بطرق متييز املنقوالت، وكلام كان املبتدعة أبعـد 
ًعن السنة كانوا أكثر تعلقا واستدالال بالضعيف واملوضوع ً. 

عامة أهل البدع ال يميـزون بـني احلـديث : (:مية قال شيخ اإلسالم ابن تي
الصحيح وغري الصحيح، لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هو احلق عنـدهم، 

)، وما خالف ذلك دفعوهخ وإن كان رواية قد اختلقه عىل الرسول 

لرشك وسائر البدع مبناها عىل الكذب واالفرتاء، وهلذا كل من كـان ا: (وقال
 .)لسنة أبعد، كان إىل الرشك واالبتداع واالفرتاء أقربعن التوحيد وا

وكذلك كل من اتبع املتشاهبات، أو حرف املناطات، أو : (:وقال الشاطبي 
ّمحل اآليات ما ال حتتمله عند السلف الصالح، أو متسك باألحاديـث الواهيـة، أو 

اد وافق غرضه أخذ األدلة ببادي الرأي، له أن يستدل عىل كل فعل أو قول أو اعتق
ُبآية أو حديث ال يفوز بذلك أصال، والدليل عليـه اسـتدالل كـل فرقـة شـهرت  ً

 .)بالبدعة عىل بدعتها بآية أو حديث من غري توقف
                                                       

 ).٣/٢٦٠ (»اجلواب الصحيح«) ١(

 ).١٥٠ص (»ت أهل اإلسالم واإليامن وعبادة أهل الرشك والنفاققاعدة عظيمة يف الفرق بني عبادا«) ٢(
 ).٢/٢٨١ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ٣(
 ).١/٢٨٥ (»االعتصام«) ٤(



 

 ٦٠٥ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

والعالمـة ويل اهللا الـدهلوي بعـد أن ذكـر املـصنفات املـشحونة باألحاديــث 
واملعتزلـة فطوائف املبتـدعني مـن الرافـضة : (الضعيفة والواهية واملوضوعة قال

وغريهم يتمكنون بأدنى عناية أن خيلصوا منها شواهد مـذاهبهم، فاالنتـصار هبـا 
 .)غري صحيح يف معارك العلامء باحلديث

 
ٌاختالف أمتي رمحة«: املثال األول َ َّ ُ ُ«. 
 .َّا له عىل سند، فلم يوفقواولقد جهد املحدثون يف أن يقفو. ال أصل له

وليس بمعروف عند املحدثني، ومل أقف له : (نقل املناوي عن السبكي أنه قال
 ).عىل سند صحيح وال ضعيف وال موضوع

 ).٩٢/٢ق (»تفسري البيضاوي«وأقره الشيخ زكريا األنصاري يف تعليقه عىل 
 العالمة ابـن ثم إن معنى هذا احلديث مستنكر عند املحققني من العلامء، فقال

بعــد أن أشــار إىل أنــه لــيس ) ٥/٦٤ (»اإلحكــام يف أصــول األحكــام«حــزم يف 
وهذا من أفسد قول يكون؛ ألنه لو كان االختالف رمحة؛ لكان االتفاق : (بحديث

ًسخطا، وهذا ما ال يقوله مسلم؛ ألنه ليس إال اتفاق أو اختالف، وليس إال رمحـة 
 ).أو سخط

                                                       
 ).١/٣١٠ (»حجة اهللا البالغة«) ١(
   للعالمة املحدث الشيخ حممـد نـارص الـدين األلبـاين »سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة«ً نقال من )٢(

 .بترصف يسري) ٥٧(حديث رقم ). ١٤٤-١٤١/املجلد األول (-رمحه اهللا-
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 ).كذوبباطل م: (وقال يف مكان آخر
ّوإن مــن آثــار هــذا احلــديث الــسيئة أن كثــريا مــن املــسلمني يقــرون بــسببه  ً
ًاالختالف الشديد الواقع بني املذاهب األربعة، وال حياولون أبدا الرجـوع هبـا إىل 

، بل إن أولئك لـريون يالكتاب والسنة الصحيحة، كام أمرهم بذلك أئمتهم 
يقولون هذا مـع علمهـم !  ة إنام هي كرشائع متعدديمذاهب هؤالء األئمة 

بام بينها من اختالف وتعارض ال يمكن التوفيـق بينهـا إال بـرد بعـضها املخـالف 
وبذلك فقـد نـسبوا ! للدليل، وقبول بعضها اآلخر املوافق له، وهذا ما ال يفعلون

وهو وحده دليل عىل أنه ليس من اهللا عـز وجـل لـو كـانوا ! إىل الرشيعة التناقض
Y X W V U T S R Q P O: عــاىل يف حــق القــرآنيتــأملون قولــه ت

، فاآلية رصحية يف أن االخـتالف لـيس مـن اهللا، فكيـف يـصح إذن جعلـه ]النساء[
 !رشيعة متبعة، ورمحة منزلة؟

وبسبب هذا احلديث ونحوه ظل أكثر املـسلمني بعـد األئمـة األربعـة إىل اليـوم 
ني يف كثري من املسائل االعتقادية والعملية، ولو أهنـم كـانوا يـرون أن اخلـالف خمتلف
، ودلت عىل ذمه اآليات القرآنية، واألحاديـث ي؛ كام قال ابن مسعود وغريه رش

ْالنبوية الكثرية؛ لسعوا إىل االتفاق، وألمكنهم ذلك يف أكثر هذه املسائل بام نصب اهللا  َ َ َ
يها من األدلة التي يعرف هبا الصواب من اخلطأ، واحلق من الباطل، ثم عذر تعاىل عل

ًبعضهم بعضا فيام قد خيتلفون فيه، ولكن ملاذا هذا السعي وهم يـرون أن االخـتالف 
 !؟ةرمحة، وأن املذاهب عىل اختالفها كرشائع متعدد

                                                       
 )!!١/٢٠٩ (»فيض القدير«كام رصح املناوي يف ) ١(
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 وإن شئت أن ترى أثر هذا االختالف، واإلرصار عليـه، فـانظر إىل كثـري مـن
ولكل منهم مجاعـة ! املساجد؛ جتد فيها أربعة حماريب، يصيل فيها أربعة من األئمة
وكيـف ال وعـاملهم ! ينتظرون الصالة مع إمامهم كأهنم أصـحاب أديـان خمتلفـة

إذا «: خيفعلون ذلك، وهم يعلمـون قولـه ! إن مذاهبهم كرشائع متعددة: يقول
 . رواه مسلم وغريه»ُأقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة

ولكنهم يستجيزون خمالفة هذا احلديث وغريه حمافظة منهم عىل املذهب؛ كأن 
 !ّاملذهب معظم عندهم وحمفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصالة والسالم

منه  أن االختالف مذموم يف الرشيعة، فالواجب حماولة التخلص ومجلة القول؛
$ % & ' ) ( : ما أمكن؛ ألنه من أسباب ضعف األمة؛ كام قال تعاىل

، أما الرضا به، وتسميته رمحة، فخالف اآليات الكريمة املرصحة بذمـه، ]٤٦:األنفـال[
 .خوال مستند له إال هذا احلديث الذي ال أصل له عن رسول اهللا 

 -وهـم أفاضـل النـاس- إن الصحابة قد اختلفـوا :ؤال، وهووهنا قد يرد س
 !أفيلحقهم الذم املذكور؟

كال، ما يلحـق ): (٦٨-٥/٦٧(وقد أجاب عنه ابن حزم رمحه اهللا تعاىل، فقال 
َّأولئك يشء من هذا؛ ألن كل امرئ منهم حترى سبيل اهللا، ووجهته احلق، فاملخطئ  ٍ

ًمنهم مأجور أجرا واحدا، لنيته اجلميلة  ُيف إرادة اخلـري، وقـد رفـع عـنهم اإلثـم يف ً
خطئهم؛ ألهنم مل يتعمدوه، وال قـصدوه، وال اسـتهانوا بطلـبهم، واملـصيب مـنهم 

                                                       
 ). ١١٥ (»صحيح أيب داود«، و)٤٩٧ (»اإلرواء«وهو خمرج يف ) ١(
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َمأجور أجرين، وهكذا كل مسلم إىل يوم القيامة فيام خفي عليه من الدين ومل يبلغه،  ِ َ
وهو القـرآن، وإنام الذم املذكور والوعيد املنصوص، ملن ترك التعلق بحبل اهللا تعاىل 

 بعد بلوغ النص إليه، وقيام احلجة به عليه، وتعلق بفالن وفـالن، خوكالم النبي 
ًمقلدا عامدا لالختالف، داعيا إىل عصبية ومحية اجلاهلية، قاصدا للفرقة، متحريا يف  ً ً ً ً
دعواه برد القرآن والسنة إليهـا؛ فـإن وافقهـا الـنص أخـذ بـه، وإن خالفهـا تعلـق 

 .؛ فهؤالء هم املختلفون املذمومونخلقرآن وكالم النبي بجاهليته، وترك ا
وطبقه أخرى، وهم قوم بلغت هبم رقة الدين وقلة التقوى إىل طلب ما وافـق 
أهواءهم يف قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة يف قول كل عامل، مقلـدين 

 . ه.ا) خله غري طالبني ما أوجبه النص عن اهللا وعن رسوله 
 املعروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول العـامل »التلفيق« كالمه إىل ويشري يف آخر

ًبدون دليل، وإنام اتباعا للهـوى، أو الـرخص، وقـد اختلفـوا يف جـوازه، واحلـق 
حتريمه لوجوه ال جمال اآلن لبياهنا، وجتويزه مستوحى من هـذا احلـديث،  وعليـه 

ًمن قلد عاملا؛ لقي اهللا ساملا: (استند من قال ً!( 
ذا من آثار األحاديث الضعيفة، فكـن يف حـذر منهـا إن كنـت ترجـو وكل ه

 .]الشعراء[: ; > = < ? @ G F E D C B Aالنجاة 

ُإنام أصحايب مثل النجوم، فأهيم أخذتم بقوله؛ اهتديتم«: املثال الثاين َ َ ُ َ ُّْ ُ ُّ ُ َّ ِ«. 
، وعنه ابـن حـزم مـن طريـق أيب )٢/٩٠(ًذكره ابن عبد الرب معلقا : موضوع

 .ًشهاب احلناط عن محزة اجلزري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به
                                                       

 ).٦١(حديث رقم ) ١٥٢-١٤٩/املجلد األول (»السلسلة الضعيفة«ً نقال عن )١(
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أخربين أمحـد بـن ): ٨٦/١ (»املنتخب من املسند«وقد وصله عبد بن محيد يف 
 .حدثنا أبو شهاب به: يونس

 .من طريق آخر عن أيب شهاب به) ٤/١١/٢ (»اإلبانة«ورواه ابن بطة يف 
 .»ُوهذا إسناد ال يصح، وال يرويه عن نافع من حيتج به«: ثم قال ابن عبد الرب

 ).مرتوك(: ومحزة هذا هو ابن أيب محزة؛ قال الدارقطني: قلت
 ).عامة مروياته موضوعة: (وقال ابن عدي

ينفرد عن الثقات باملوضوعات، حتى كأنه املتعمد هلـا، وال : (ن حبانوقال اب
 ).حتل الرواية عنه

 . أحاديث من موضوعاته، هذا منها»امليزان«وقد ساق له الذهبي يف 
ًفقد ظهر أن هذه الرواية ال تثبت أصال، بل ال شك ): (٦/٨٣(قال ابن حزم 

+ , - . / 0 1 2 3 : خأهنا مكذوبة؛ ألن اهللا تعاىل يقـول يف صـفة نبيـه 

ًفإذا كـان كالمـه عليـه الـصالة والـسالم يف الـرشيعة حقـا كلـه ؛ ]النجم[4 5
ًوواجبا؛ فهو من اهللا تعاىل بال شك، وما كان من اهللا تعاىل فال خيتلـف فيـه؛ لقولـه 

 .]النساء[Y X W V U T S R Q P O :تعاىل
، فمـن ]٤٦:األنفـال[$ % : وقد هنى تعاىل عن التفرق واالختالف بقولـه

، وفيهم مـن حيلـل ي باتباع كل قائل من الصحابة خاملحال أن يأمر رسوله 
اقتـداء بـسمرة بـن ًاليشء، وغريه حيرمه، ولو كان ذلك لكان بيع اخلمـر حـالال؛ 
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ًجندب، ولكان أكل الربد للصائم حالال؛ اقتداء بأيب طلحة، وحراما اقتداء بغـريه  ً ً
ًمنهم، ولكان ترك الغسل من اإلكسال واجبا اقتـداء بعـيل وعـثامن وطلحـة وأيب 
ًأيوب وأيب بن كعب، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر، وكـل هـذا مـروي عنـدنا 

 ).باألسانيد الصحيحة
طال يف بيان بعض اآلراء التـي صـدرت مـن الـصحابة، وأخطـأوا فيهـا ثم أ

فكيـف جيـوز تقليـد ): (٦/٨٦(، وبعد مماته، ثم قال خالسنة، وذلك يف حياته 
 !).قوم خيطئون ويصيبون؟

وإنـام الفـرض علينـا ): (ذم االختالف: باب(حتت ) ٥/٦٤(وقال قبل ذلك 
ع لنا دين اإلسـالم، ومـا صـح عـن اتباع ما جاء به القرآن عن اهللا تعاىل الذي رش

فصح أن االختالف ال جيب أن ...  الذي أمره اهللا تعاىل ببيان الدينخرسول اهللا 
ُواحتجـوا بـام روي عـن . االخـتالف رمحـة: ًيراعى أصال، وقد غلط قوم، فقالوا

وهـذا احلـديث باطـل : قال. أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم: خالنبي 
 : أهل الفسق؛ لوجوه رضوريةمكذوب، من توليد

 . أنه مل يصح من طريق النقل:أحدها
ْ مل جيز أن يأمر بام هنى عنه، وهو عليه السالم قد أخـرب أن أبـا بكـر خ أنه :والثاين ُِ

ّ عمر يف تأويل تأوله يف اهلجرة، وخطأ أبـا ّ وكذب،ٍقد أخطأ يف تفسري فرسه
                                                       

 .ض لغات العربخطأه؛ كام يف بع:  يعني:ُقلت) ١(



 

 ٦١١ الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة: الباب الثامن

حال املمتنع الـذي ال جيـوز البتـة أن السنابل يف فتيا أفتى هبا يف العدة، فمن امل
يكون عليه السالم يأمر باتباع ما قد أخرب أنه خطأ، فيكون حينئذ أمـر باخلطـأ 

 مـن هـذه الـصفة، وهـو عليـه الـصالة ختعاىل اهللا عن ذلك، وحاشـا لـه 
َ خيطئون، فال جيوز أن يأمرنا باتبـاع مـن خيطـئ؛ إال أن موالسالم قد أخرب أهن
 كلهـم ي مراد نقلهم ملا رووا عنه، فهذا صحيح؛ ألهنيكون عليه السالم أ

 .ثقات، فمن أهيم نقل، فقد اهتدى الناقل
 ال يقول الباطل، بل قوله احلق، وتشبيه املـشبه للمـصيبني خ أن النبي :والثالث

َّبالنجوم تشبيه فاسد، وكذب ظاهر؛ ألنه من أراد جهـة مطلـع اجلـدي؛ فـأم 
ًدا، وأخطأ خطأ فاحـشا، يًد ضل ضالال بعجهة مطلع الرسطان؛ مل هيتد، بل ق ً

ُوليس كل النجوم هيتدى هبا يف كل طريق، فبطـل التـشبيه املـذكور، ووضـح 
ًكذب ذلك احلديث وسقوطه وضوحا رضوريا  . ه.ا) ً

، وأقره، وبه ختم كالمه عـىل )١٧٥/٢ (»اخلالصة«ونقل خالصته ابن امللقن يف 
 ). موضوع، باطل، مل يصح قطخرب مكذوب،: وقال ابن حزم: (احلديث، فقال





 

»

«





 

 ٦١٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 
»« 

ِّن العصمة والنجاة تكون بالوقوف مع األلفاظ الرشعية، كام أن الـدين اعلم أ
َّهو ما دلت عليه تلـك األلفـاظ مـن املعـاين، فهـي الكفيلـة بكـل هـدى وبيـان، 

 .العاصمة من كل خطأ وزلل وفساد
وأما األلفاظ التي مل ترد يف الكتاب والسنة، فـإن تعليـق االعتقـادات واألعـامل 

 . إىل أقوال باطلة، ويتولد من الرش بسببها ما ال يعلمه إال اهللاُّواألحكام عليها جير
َّ أن السني ال يقول حتى يقول اهللا ورسوله، كام  أمره اهللا-وفقك اهللا-واعلم  ُِّّ :

g f e d c b a]ُاحلجرات ، والبدعي جعل دينه مـا قالـه شـيوخه، فـإذا ]١:ُ
 !.هذا مؤول! هذا جممل: ت نصوص الوحي، قالجاء

وأما أقوال شيوخهم فال يعرتهيا عندهم إمجال، وال إشكال، وال حيـل ألحـد 
 .خًخمالفتها، ولو كان ذلك اتباعا لقول اهللا تعاىل، وقول رسوله 

ُوبعض من متكـن اجلهـل واهلـوى منـه يعظـم األقـوال والقواعـد املبتدعـة،  َّ
ِّبني ما فيها من اخلطأ والزللويغضب هلا إذا تركت، أو  ُ. 

                                                       
 ).بترصف( للشيخ محد العثامن »دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون«من كتاب ) ١(
 ).١٣٩-١٣٨ص (»توضيح الكافية الشافية) ٢(



 

 ٦١٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ّولـام كانت الدعوة إىل اهللا من أجل الطاعات، كام قال سـبحانه وتعـاىل ّ : L

Y X W V U T S R Q P O N M]َفصلت ِّ ، قام هبـذا الواجـب ]ُ
 بسبب تفاوهتم يف العلم، أفراد ومجاعات، تباينت مناهجهم، واختلفت طرائقهم،

 .]يوسف[¦ § ¨ © ª »: ُألن العلم رتب، كام قال تعاىل
ّوقد أدى اجتهاد بعض الدعاة إىل تأصيل قواعد دعويـة يعمـل بمقتـضاها يف 

 .الدعوة إىل اهللا
ًوالواجب أن جيعل ما أنزله اهللا من الكتاب والسنة أصال يف مجيع األ مور، ثـم ُ

ُيرد ما تكلم فيه الناس إىل ذلك، ويبني ما يف األلفاظ املجملة مـن املعـاين املوافقـة  ُ
ُّللكتاب والسنة فتقبل، وما فيها من املعاين املخالفة للكتاب والسنة فرتد ََ ُ َ ُْ ُ. 

: ومن مجلة هذه القواعد املتداولة يف صفوف بعض اجلامعات الدعوية، قاعدة
 !!.»لفنا فيه، ونتعاون فيام اتفقنا عليهيعذر بعضنا فيام اخت«

ً ولـو كـان حيـا - وغفـر لـهرمحه اهللا تعـاىل-ُوصاحب هذه القاعد قد قبض  ّ
لرجعنا إليه فيها، حتى نتحقق من مراده، ونبني له لوازم قاعدته، لكننا رأينا عمـل 

 .أتباعه هبذه القاعدة، فظهر لنا مرادهم منها
َّسائل االجتهادية غري املنصوصة، بل وسـعوا ُّفهم مل خيصوها بأهل السنة يف امل

 !-كالرافضة-هذه القاعدة حتى وسعت أضل الفرق 
ًواهللا يعلم كم كانت هذه القاعدة سببا لتربير البدع، وحـرش مقـوالت أهلهـا 

 .مع مقوالت أهل السنة



 

 ٦١٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 

f e d c َّاهللا عز وجل أنزل قرآنه وتعبدنا بألفاظه ومعانيه، وهـو كتـاب 

q p o n m l k j i h g]َفـصلت ِّ ، واملؤمنون املوحدون تقع كلـامت اهللا ]ُ
ًورسوله يف قلوهبم موقعها، فإن كان خربا تلقوهـا بالتـصديق، وإن كانـت إنـشاء  ً

 .وها باالنقياد واالمتثالقتل
أللفاظ الرشعية واحرتامها، قال شـيخ اإلسـالم فقاعدة أهل السنة استعامل ا

 .)واأللفاظ الرشعية هلا حرمة(: ابن تيمية
واللفظ إنام يكون له حرمـة إذا ثبـت (: ً أيضاوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .)عن املعصوم وهي ألفاظ النصوص، فتلك علينا أن نتبع معانيها
ــضا ــال أي ــ( ًوق ــة ألف ــاظ بالرعاي ــأحق األلف ــواردة يف ف ــشارع ال   اظ ال
 .)الكتاب والسنة

 وجدته كذلك، غايـة -الذي هو أسوة املؤمنني- خوإذا تأملت هدي النبي 
يف حتري ألفاظ القرآن حتى يف تقديم وتأخري األلفاظ، وانظر كيف استنبط العلامء 

 .من ذلك مجلة من األحكام، كام هو معلوم ملن له استقراء ألحكام الفقه
ً كـان حيـافظ عـىل ألفـاظ القـرآن تقـديام خإن النبـي (: : قال ابن القيم

ًوتأخريا، وتعريفا وتنكريا كـام حيـافظ عـىل معانيـه، وصـح عنـه قولـه  ً  وقـد بـدأ -ً
                                                       

 ).١٣/١١٤ (»جمموع الفتاوى«) ١(

  ).٣/٢٤٦ (»منهاج السنة«) ٢(

 ).٢/١٠١ (»الصفدية«) ٣(
 ).٤/١٠٥ (»بدائع الفوائد«) ٤(



 

 ٦١٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ً، ومنه بداءته يف الوضوء بالوجه ثم باليدين اتباعـا »ابدأوا بام بدأ اهللا به«: -بالصفا
آمنت بكتابـك الـذي أنزلـت «:  ومنه قوله يف حديث الرباء بن عازبللفظ القرآن،

 ).]٤٥:األحزاب[+ , - .:  موافقة لقوله »وبنبيك الذي أرسلت
اظ الرشعية النبوية، هـو التعبري عن احلق باأللف(: وقال ابن أيب العز احلنفي

 .)سبيل أهل السنة واجلامعة
ولذلك ترى ألفاظ وأقوال وفتاوى أئمة أهل السنة وعلامئها مطابقـة أللفـاظ 

 .القرآن، ألهنا هي الرشع وهبا حتصل السالمة من اخلطأ والتناقض واالضطراب
وأما أهل البدع؛ فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هـو خـري، فهجـروا ألفـاظ 

حي املضمون له الصواب، واستعاضوا عنها بأقوال وضعها أئمتهم، وأوقعـوا الو
 .يف األمة بسبب ذلك الفرقة، وكثر لذلك املراء واجلدال، وانترش القيل والقال

وجاء أتباعهم وجهلة املسلمني وأخذوا هذه القواعد واطردوها، وظنوا أهنـا 
لسنة، ومن رزقه اهللا اهلـدى من قواعد الرشع الثابتة بمقضتى األدلة من الكتاب وا

 . ورد الناس إىل كالم اهللا ورسوله،ودين احلق كشف زيفها
 

 ال سيام إن كـان -ُكم من كلمة خرجت من وثاق رجل حيسن الناس به الظن 
 وتلقاها من حولـه بـالقبول، وربـام صـارت - إىل اهللاةمن املنتسبني للعلم والدعو

 . عند طالبه وحمبيه»ئرةسا«كلمة 
                                                       

 ).١٢١٨(، ومسلم )٢/٤١٣ (»الكربى«لنسائي يف أخرجه ا :صحيح )١(
 )٢٧١٠(، ومسلم )٦٣١١(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(
 ).٧١-١/٧٠ (»رشح العقيدة الطحاوية«) ٣(

َّ  



 

 ٦١٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ُفهؤالء ربام أتوا من جهة حبهم لشيخهم، وال شك أن احلب يعمـ ُ ويـصم، يُ
أو من جهة جهلهم بكالم اهللا ورسوله؛ حيـث مل يعرفـوا موافقـة كـالم شـيخهم 

 .لكالم اهللا ورسوله من عدمه
ُوالواجب أن يتبني من كالم الدعاة قبل أن يتدين هبا يف ضوء كالم اهللا ورسول  .هُ

ليس ألحد أن حيمل كالم اهللا ورسوله عىل وفق (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
مذهبه، إن مل يتبني من كالم اهللا ورسوله ما يدل عىل مراد اهللا ورسـوله، وإال فـأقوال 

 .)ً، ليس قول اهللا ورسوله تابعا ألقواهلمخالعلامء تابعة لقول اهللا تعاىل ورسوله 
ألمر وما يظن أن األمر قد يـؤول إىل إفـساد العقائـد والبعض يتهاون يف هذا ا

واألديان، وإذا نوقش يف هذه األلفاظ وما فيهـا مـن اخلطـأ الواضـح أو اإلمجـال 
احة يف االصـطالح، َّشُاألمـر يـسري، وال مـ(: ّواالشتباه هون األمر، وبادر بقولـه

 .)..العربة باملعاين ال باأللفاظ
ظ يف توليد بعض البـدع ونـشأهتا، يـدرك وكل من له معرفة بأثر بعض األلفا

 .حقيقة جهل، أو جتاهل هؤالء املتهاونني يف األلفاظ
اللفظ املطابق للكتاب والسنة هو الـصواب، (: قال شيخ اإلسالم بن تيمية

فليس ألحد أن يقول بخالف قول اهللا ورسوله، ال سيام وقد صار ذلك ذريعـة إىل 

                                                       
 ).٧/٣٥ (»جمموع الفتاوى«) ١(
 ).٧/٣٩٤ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ٦٢٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ريهم، وإىل ظهور الفسق، فصار ذلك اخلطأ بدع أهل الكالم من أهل اإلرجاء وغ
 .)ًاليسري يف اللفظ سببا خلطأ عظيم يف العقائد واألعامل

 

ً أنـصح اخللـق وأفـصحهم وأمتهـم بيانـا، وهبـذا خمما ال شك فيه أن النبي 
 .قامت احلجة وانقطع العذر عىل كل خمالف معارض

ُألمـر، وجيمـل حيـث ال يقتـيض األمـر  يستفـصل حيـث يقتـيض اخفهو 
التفصيل، ومن هنا قرر العلامء قاعدة رشعية كلية استنبطوا منها مجلة من األحكام 

، )ترك االستفصال مع اختالف األحـوال ينـزل منزلـة العمـوم يف املقـال(: هي
 إذا مل يستفصل مع اختالف األحوال دل ذلك عىل أن احلكـم خوذلك أن النبي 
 .م جلميع األحوالواجلواب عا

وأما من ال يستفصل حيث جيب يف مواضع اإلمجـال؛ فهـذا قـد يكـون سـببه 
 .ًا للباطلجيالعي، أو سوء القصد تعمية عىل اخللق وترو

ًواإلمجال يوقع اإلشكال ويكون سـببا لالخـتالف والقيـل والقـال، فلـذلك  ُ
 وال نـصح كـام ّعاب أهل السنة عىل من فعل ذلك، ورأوا أنه ما بلغ الـبالغ املبـني

 .ينبغي له
ومن أطلق للناس ما مل يطلقه هلم رسـول اهللا (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ً مع وجود املقتيض لإلطالق، فقد جاء برشيعة ثانية ومل يكـن متبعـا للرسـول خ
 .) أين يضع قدمهٌؤ، فلينظر امرخ

                                                       
 ).١١٦ص (»إرشاد الفحول«، و)٣/١٧٠ (»رشح الكوكب املنري«) ١(

 ).٦/٨٢ (»ىالفتاوى الكرب«) ٢(



 

 ٦٢١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

لـة فالواجب احلـذر مـن طريـق املبتدعـة الـذين يـستعملون األلفـاظ املجم
ً ويعدلون عن األلفاظ الرصحية املحكمـة، وإذا رأيـت شـيئا مـن ذلـك ،واملشكلة

 .فعليك بتحرير األلفاظ واالستفسار
فإذا وقع االستفصال واالستفسار انكـشفت (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)األرسار، وتبني الليل من النهار

 

اخلروج عن إمجاع العلامء يف احلدود والتعريفات جترأ بعض املنتسبني إىل العلم ب
وانظـر كيـف جعـل ! ًواالصطالحات والتقاسيم، حتى رأى الناس من ذلك عجبا

 .ًهؤالء قسم اليشء قسيام له، كام حصل ملن أفرد احلاكمية بتوحيد مستقل
وكان من جواب هؤالء أنه ال مشاحة يف االصـطالح، وأن العـربة باملعـاين ال 

 من الكتاب والسنة عىل تقسيامت من سبق وتقدم مـن ًاأنه ال دليل خاصباملباين، و
 .أهل العلم

 :وهذا الكالم ساقط من وجوه
َّ أنه ال يسلم هلم دعواهم :األول بـإطالق، وجـرى رد ) ال مشاحة يف االصطالح(ُ

ًمثل هذه الدعوى عىل من زل أو قرص أو أخطأ يف االصطالح كثريا، ومن لـه 
 .ًم العلامء يف ذلك، علم بطالن هذه الدعوى مطلقااستقراء وتتبع لكال

                                                       
 ).١/٢١٧ (»التسعينية«) ١(



 

 ٦٢٢ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

َوانظر عىل سبيل املثال كيف تعقب احلافظ ابن حجر ابن  الصالح رمحهـام اهللا ُ
 .)فيه مشاحة(: ًمجيعا يف تفسيمه للتدليس بقوله

ال مـشاحة يف : واعلـم أنـه وإن كـان يقـال(: قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة
هـو املعنـى، فـإن اللـسان لـه موقـع يف الـدين، والعبـارة العبارات، فإن املقصود 

ً يغري كثـريا مـن خوكذلك كان . املرضية مندوب إليها، كام أن التعمق منهي عنه ّ ُ
 ينهـون عـن اللحـن ا أسامء األشـخاص واألمكنـة وغـري ذلـك، وكـانو:األسامء

ال ! ويأمرون بإصالح اللسان، فكيف يف العبارات العلمية واملفاوضات الفقهيـة؟
سيام يف كالم مقصوده تركيب عبارات يقتنص هبا الباطـل أو يقحـم هبـا اجلاهـل، 

 .)متى سومح صاحبها يف اإلطالق متكن من الرواج والنفاق
ــسعدي  ــرمحن ال ــد ال ــة عب ــال العالم ــالوا(: :وق ــشاحة يف : وإذا ق ال م
 ال مشاحة يف االصـطالحات التـي: ًاالصطالحات فلنا أن نسمي ذلك تركيبا، قيل

ًال تتضمن حمذورا، وأما متكني املبطل أن يصطلح هو وذووه اصطالحات يتوسلون 
ُهبا إىل رد احلق ونرص الباطل؛ فهذا يشاح فيه كل املشاحة ويدفع بكل وسيلة ُ(. 

ُ أن اللفظ معترب كاملعنى سواء بسواء، ولـذلك وضـع اللفـظ للداللـة عـىل :الثاين
ًاين، فإذا كان القالب خمالفا للمعنى معناه الذي يقتضيه، فاأللفاظ قوالب للمع

الذي يقتضيه دل ذلك عىل حتايل املتكلم وسوء قصده، بغرض التعميـة عـىل 
                                                       

 ).١/٦١٦ (»النكت عىل كتاب ابن الصالح«) ١(
 ).١/٢٧١ (»تنبيه الرجل العاقل عىل متويه اجلدل بالباطل«) ٢(
 ).٣/٣١٩ (»جامع املسائل«) ٣(



 

 ٦٢٣ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 أو اخلروج من عهدة ما لزمه من أقوال، أو دل ذلك عىل جهل املـتكلم ،اخللق
 .ُحيث استعمل من األلفاظ ما يعرب عام يف نفسه ومقصوده

ليـه أن يقـصد بتلـك األلفـاظ معانيهـا، فإن املتكلم ع(: :قال ابن القيم 
 .)واملستمع عليه أن حيملها عىل تلك املعاين

 أما خرق ما اتفق عليه العلامء من احلدود والتقاسيم واألنـواع، بـدعوى أن :الثالث
 عـىل ذلـك، فهـذا القـول صـادر عـن جاهـل بأدلـة الـرشع، ًاال دليل خاصـ

لكتـاب والـسنة، يف مثـل فاالستقراء والتتبع دليل رشعي دلت عليه نصوص ا
ــاىل ــه تع ــام[! " # $ % & ' ) ( *: قول ــة،  ]١٤٣:األنع اآلي

ــه  w v u t s r q p o n m l k j i | { z y x: وقول

 .ُ، وتفصيل ذلك معروف يرجع إليه يف كتب أصول الفقه]١٤٥:األنعام[{
 

 .ُهو الذي يفهم منه معان، بعضها حق، وبعضها باطل: اللفظ املجمل
ومن تأمل يف تاريخ األمة اإلسالمية، وجـد أن مـن طرائـق املبتدعـة اإلتيـان 

واعد جمملـة، ليـست يف الكتـاب وال يف الـسنة، وجعـل هـذه األلفـاظ بألفاظ وق
َّوالقواعد من املسلامت، ليتوصلوا هبا إىل إبطال ما دل عليه القـرآن والـسنة، مثـل  ّ

 .)األعراض ال تقوم إال بجسم، واألجسام متامثلة(: ، وقوهلم»ّاحليز«، و»اجلسم«

                                                       
 ).٣/١٣٢ (»إعالم املوقعني«) ١(

 ).٦/١٠٣ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ٦٢٤ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

تي ليست يف الكتاب والسنة، وأما األلفاظ ال(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ُوال اتفق السلف عىل نفيها أو إثباهتا، فهذه ليس عىل أحد أن يوافق مـن نفاهـا، أو 

ُأثبتها، حتى يستفرس عن مراده، فإن أراد هبا معنى يوافق خرب الرسول  َّأقر به،  خُ
 .وإن أراد هبا معنى خيالف خرب الرسول أنكره

َّ يف ألفاظه اشتباه، أو إمجال، عرب بغريها، أو إن كان: ثم التعبري عن تلك املعاين
ًبني مراده هبا، بحيث حيصل تعريف احلق بالوجه الرشعي، فـإن كثـريا مـن نـزاع 
الناس سببه ألفاظ جمملة مبتدعة، ومعاين مشتبهه، حتى جتد الـرجلني يتخاصـامن 
 ويتعاديان عىل إطالق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كـل مـنهام عـن معنـى مـا قالـه، مل
ًيتصوره، فضال عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله، مل يلزمه أن من خالفه يكون 
ًخمطئا، بل يكون يف قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيبا من وجه، وهـذا  ً

 .)ًمصيبا من وجه، وقد يكون الصواب يف قول ثالث
ًوالواجب عىل من يؤصل للدعوة ويقعد هلا، أن ال يطلق ألفاظا جمملة  من غـري ّ

بيان وتفصيل هلا، وأوىل به أن ال يستعمل األلفاظ املجملة، حتى ال ينفذ من خالهلا 
ًحتتمل حقـا وبـاطال-عة، وكذلك من سئل عن لفظ، أو قاعدة جمملة ِاملبتد  أن ال -ً

 .لة ملن رام به االقتداءَضَيطلق اجلواب من غري تفصيل، فيكون بذلك م
 .خي ومن فعل ذلك، فقد خرج عن هدي النب

                                                       
 ).١٢/١١٤ (»جمموع الفتاوى«) ١(



 

 ٦٢٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

  واملقـصود التنبيـه عــىل وجـوب التفـصيل إذا كــان (: :قـال ابـن القــيم 
ًجيد السؤال حمتمال، وباهللا التوفيق، فكثريا مـا يقـع غلـط املفتـي يف هـذا القـسم،  ً
ًفاملفتي ترد إليه املسائل يف قوالب متنوعة جدا، فإن مل يتفطن حلقيقة الـسؤال، وإال 

 .)هلك وأهلك
ُى أقوال وفتـاوى الراسـخني يف العلـم املقتفـني ألثـر ومن أجل هذا كله، تر

الصحابة والتابعني مطابقة أللفاظ القرآن والسنة، يتحرون ذلـك غايـة التحـري، 
فحصلت هلـم الـسالمة، ومـن حـاد عـن سـبيلهم، حـصل لـه اخلطـأ، والزلـل، 

 .والتناقض، واالضطراب
 

( * : ًكونا، كام قال تعـاىلال شك أن اهللا عز وجل قىض وأراد االختالف 

 .]١١٩-١١٨:هود[+ , - . / 0 1
ًإنه من يعش منكم، فسريى اختالفا كثرياو...«: خوكام قال النبي  ً«. 

  .»...قةوتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فر«: خوقال 

                                                       
 ).٤/١٩٢ (»إعالم املوقعني« )١(
، )٤/١٢٦(، وأمحــد )٤٢(، وابــن ماجــه )٢٦٧٦(، والرتمــذي )٤٦٠٧( أخرجــه أبــو داود :صــحيح) ٢(

 )].٣٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١٠/١١٤ (»السنن«، والبيهقي يف )١/١٧٤(واحلاكم 

، )٢/٣٣٢(أمحـد ، و)٣٩٩٢(، وابـن ماجـه )٢٦٤٠(، والرتمـذي )٤٥٩٦( أخرجه أبو داود :صحيح) ٣(
 )]٢٠٣ (»الصحيحة«[



 

 ٦٢٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

وبعض اجلهال يستدل هبذه األدلة عىل وجوب التسليم واإلذعان لالختالف، 
ًوهذا يلتبس عىل من ال يفرق بني مـا أراده اهللا وقـضاه كونـا، ومـا ! ألن اهللا أراده

 .ًأراده وقضاه رشعا
الغة، حتى يتميز املتبع من املبتـدع، ًفاخلالف مما قضاه اهللا وأراده كونا حلكمة ب
 .ويقوم املتبع بمجاهدة املبتدع باحلجة والبيان

ًفاخلالف كالكفر باعتبار إرادة اهللا له كونا، فاهللا ال حيبه، ولكنه سـبحانه شـاءه 
 .وأراده إرادة كونية قدرية

وقد نص تعاىل عىل أن االختالف ليس من عنـده، (: قال أبو حممد ابن حزم
َ ذلك أنه تعاىل مل يرض به، وإنام أراده تعاىل إرادة كون، كام أراد كون الكفـر ومعنى

 .)وسائر املعايص
 .فكام أنه ال يمكن ملسلم أن يرىض بالكفر، فكذلك ينبغي أن ال يرىض باخلالف

وهذا اخلالف ال خيتص باملسلمني وأهل امللل، بل واملنتسبني للـسنة ال بـد أن 
 .يقع بينهم تنازع واختالف

فـال بـد يف الطوائـف املنتـسبة إىل الـسنة (: قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة
واجلامعة من نوع تنازع، لكن ال بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والـسنة، كـام 

                                                       
 ).٥/٦٤ (»اإلحكام يف أصول األحكام«) ١(
 )٤/١٦٧ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ٦٢٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

أنه البد أن يكون بني املسلمني تنازع واختالف، لكنه ال يزال يف هذه األمة طائفـة 
 .)من خذهلا حتى تقوم الساعةقائمة باحلق، ال يرضها من خالفها وال 

 

 .]١٥٩:األنعام[N M L K J I: قال تعاىل
 .)هم أهل البدع واألهواء(: قال البغوي

 .)أهل احلق ليس فيهم اختالف(: وقال ابن املبارك
 .)ملبتدعةرقة من أخس أوصاف اُالف(: وقال الشاطبي

والبدعـة مقرونـة بالفرقـة، كـام أن الـسنة (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيميـة
 .)أهل البدعة والفرقة: ُأهل السنة واجلامعة، كام يقال: مقرونة باجلامعة، فيقال

ومما يدل عىل أن أهل احلديث هـم عـىل احلـق، (: وقال أبو املظفر السمعاين
، من أوهلم إىل آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع أنك لو طالعت مجيع كتبهم املصنفة

اختالف بلداهنم وزماهنم، وتباعد ما بينهم يف الديار، وسكون كـل واحـد مـنهم 
ًقطرا من األقطار، وجدهتم يف بيان االعتقـاد عـىل وتـرية واحـدة، وخـط واحـد، 
جيرون فيه عىل طريقة واحدة، ال حييدون عنها، وال يميلون فيهـا، قـوهلم يف ذلـك 

                                                       
 ). ١/٢١٠( »رشح السنة«) ١(

 .فذكره... أخربنا ابن املبارك: من طريق سويد بن نرص، قال) ١٢/٨٥ (»جامع البيان«رواه الطربي يف ) ٢(
 ).١/١١٣ (»االعتصام«) ٣(
 ).١/٤٢ (»مةاالستقا«) ٤(
 ).٢٢٥-٢/٢٢٤ (»احلجة يف بيان املحجة«كام يف ) ٥(



 

 ٦٢٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

َّد، ونقلهم واحد، ال ترى بينهم اختالفا وال تفرقا يف يشء ما وإن قل، بـل لـو واح ً ً
مجعت مجيع ما جرى عىل ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب 

 !واحد، وجرى عىل لسان واحد، وهل عىل احلق دليل أبني من هذا؟
Y X W V U T S R Q P O N M L K: قــــال اهللا تعــــاىل

 .]١٠٣:ل عمرانآ[G F E D C B A: ، وقال تعاىل]ساءالن[
ًوأما إذا نظرت إىل أهل األهواء والبدع، رأيـتهم متفـرقني خمتلفـني، أو شـيعا 

ِّاحـدة يف االعتقـاد، يبـدع بعـضهم ًوأحزابا، ال تكاد جتد اثنني منهم عىل طريقـة و
ُبعضا، بل يرتقون إىل التكفري؛ يكفر االبـن أبـاه، والرجـل أخـاه، واجلـار جـاره،  ً
ًتراهم أبدا يف تنـازع وتبـاغض واخـتالف، تنقـيض أعامرهـم، ومل تتفـق كلامهتـم 

² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §]احلرش[«.( 
 

، قد مرجت كيف بك يا عبد اهللا إذا كنت يف حثالة من الناس«: خقال النبي 
 .-وشبك بني أصابعه- »!عهودهم، وأماناهتم، واختلفوا فصاروا هكذا؟

 حيدثـه  إال بـذنب اثنـان يف اهللا، فيفـرق بيـنهام،َّما تواد«: -ًوعن أنس مرفوعا
 .»أحدمها

                                                       
، وابـن ماجـه )٤٣٤٢(، وأبـو داود )٦٦٩٥(، وابـن حبـان )٤٨٠ (ًاأخرجه البخـاري تعليقـ: صحيح) ١(

، ])٢٠٦ (»الـــصحيحة«[، )٢٠٨٦ (»األوســـط«، ويف )٦/١٩٦ (»الكبـــري«، والطـــرباين يف )٣٩٥٧(
 .اهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص :  وعبد اهللا،)إذا كنت(بدل ) إذا بقيت: (وعندهم

، )١٣ (»مـسنده«، وابن املبارك يف )٢/٦٨(وأمحد ) ٤٠١ (»األدب املفرد«أخرجه البخاري يف : صحيح) ٢(
 )].٥٦٠٣ (»صحيح اجلامع«[، )٢٣٨٤ (»مسند الشاميني«والطرباين يف 



 

 ٦٢٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

أهل رمحـة اهللا أهـل مجاعـة، وإن تفرقـت دورهـم وأبـداهنم، (: وقال قتادة
 .)وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت دورهم وأبداهنم

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أثر الذنوب يف االختالف
 يف احلنيفيـة الـسمحة عـىل عهـد رسـول اهللا -الصحابة: يعني-وهلذا كانوا (
ً، وكانوا عىل عهد أيب بكر خريا مما كانوا عىل عهد عمـر، فلـام كـانوا يف زمـن خ

عمر، حدث من بعضهم ذنـوب، أوجبـت اجتهـاد اإلمـام يف نـوع مـن التـشديد 
لمـة، وكتغلـيظ عليهم؛ كمنعهم من متعة احلج، وكإيقـاع الـثالث اذا قالوهـا بك

 ينقاد لـه عمـر مـا ال -مثل أيب عبيدة-عقوبة اخلمر، وكان أطوعهم هللا وأزهدهم 
ينقاد لغريه، وخفي عليهم بعض مسائل الفـرائض وغريهـا، حتـى تنـازعوا فيهـا 

 .ُّوهم مؤتلفون متحابون، كل منهم يقر اآلخر عىل اجتهاده
 الدنيا، وحدثت أنواع من فلام كان يف آخر خالفة عثامن، زاد التغيري والتوسع يف

ُاألعامل مل تكن عىل عهد عمر، فحصل بني بعض القلوب تنافر، حتى قتـل عـثامن، 
ــاىل ــال تع ــة، ق ــة عظيم ــصاروا يف فتن Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã :ف

كت عن هنيه ، بل تصيب السا-فقط-هذه الفتنة ال تصيب الظامل : أي ؛]٢٥:األنفال[
                                                       

ــان«رواه الطــربي يف ) ١( ــرش، قــال): ١٢/٨٥ (»جــامع البي ــد، قــالث: حــدثنا ب ــا يزي ــا ســعيد، عــن : ن ثن
 .فذكره:...قتادة

حدثنا : حدثنا برش بن الوليد: أنبأنا ابن مكرم بالبرصة): ١٠٨ص (»روضة العقالء«وأورده ابن حبان يف 
 .فذكره:...احلكم بن عبد امللك، عن قتادة

 ).١٥٩-٤١/١٥٧ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ٦٣٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

 إن الناس إذا رأوا املنكر فلـم يغـريوه؛ أوشـك أن«: خ النبيعن الظلم، كام قال 
 .»يعمهم اهللا بعقاب منه

ًوصار ذلك سببا ملنعهم كثريا من الطيبات، وصاروا خيتصمون يف متعـة احلـج  ً
كـابن -ًصومة عىل عهد عمر، فطائفة متنـع املتعـة مطلقـا ونحوها، مما مل تكن فيه خ

َ، وصاروا يعاقبون من متتـع، -كبني أمية وأكثر الناس- وطائفة متنع الفسخ -الزبري َّْ َ ََ
، بـل خفـي خ وطائفة أخرى توجب املتعة، وكل منهم ال يقصد خمالفة الرسـول

رجـت خ«: خعليهم العلم، وكان ذلك سببه ما حـدث مـن الـذنوب، كـام قـال 
 .»ً، وعسى أن يكون خريا لكمألخربكم بليلة القدر، فتالحى فالن وفالن فرفعت

 !وهذا كالمه يف القرون املفضلة، فكيف بزماننا هذا؟
 

، وجـدناها تـدل عـىل أن إذا رجعنا إىل الكتـاب والـسنة، وأقـوال الـصحابة
 .]١١٩-١١٨:هود[( * + , - . / 0: ، قال تعاىلاخلالف رش

 .)خلق أهل رمحته، لئال خيتلفوا(: :قال عمر بن عبد العزيز 
ني، فاستثنى تعـاىل مـن رحـم مـن مجلـة املختلفـ(: وقال أبو حممد ابن حزم

 .)وأخرج املرحومني من مجلة املختلفني
                                                       

، وأبـو يعـىل )٢٥١١ (»األوسـط«الطـرباين يف ، و)٣٠٥(، وابـن حبـان )١/٩( أخرجه أمحـد :صحيح) ١(
 )].٥١٤٢ (»املشكاة«[، )١٣١(

 ).٢٠٢٣(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 . أليب بكر بن العريب) ٣/١٠٧٢ (»أحكام القرآن«) ٣(

 ).٥/٦٦ (»األحكام« )٤(



 

 ٦٣١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

إن اآلية اقتضت أن أهل االختالف املـذكورين، مبـاينون (: وقال الشاطبي
ــه ــة، لقول ــل الرمح ــود[* + , - . / 0 1 ( : أله ــا ]١١٩-١١٨:ه ، فإهن

 .أهل االختالف، ومرحومني: اقتضت قسمني
كـان قـسم : الف، وإالفظاهر التقسيم، أن أهل الرمحة ليسوا من أهل االخـت

 .)ًاليشء قسيام له، ومل يستقم معنى االستثناء
 .)الذين رمحهم اهللا، مل خيتلفوا: ًسمعت مالكا يقول فيها(: وقال ابن وهب

* + , - . / 0 1 ( : قال تعاىل(: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ل الرمحـة هـم ، فأخرب أن أهل الرمحة ال خيتلفـون، وأهـ]١١٩-١١٨:هود[2 3 4
ًأتباع األنبياء قوال وفعال، وهم أهل القرآن واحلديث من هذه األمة، فمن خالفهم  ً

 .)يف يشء، فاته من الرمحة بقدر ذلك
ــاىل ــال تع z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ : وق

 .]آل عمران[¦
اهللا االختالف، وأمر عنده بـالرجوع إىل الكتـاب والـسنة، فذم (: قال املزين

فلو كان االختالف من دينه مـا ذمـه، ولـو كـان التنـازع مـن حكمـه مـا أمـرهم 
 .)بالرجوع عنده إىل الكتاب والسنة

                                                       
 ).٢/١٦٩ (»االعتصام«) ١(
 ).٥/٦٦ (»األحكام«) ٢(

 ).٤/٢٥ (»جمموع الفتاوى«) ٣(

 ).٤/٢٣٦ (»فتاوىجمموع ال«) ٤(



 

 ٦٣٢ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ًكان الناس إذا نزلوا منـزال تفرقـوا يف (: ، قالاوعن أيب ثعلبة اخلشني 
إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألوديـة، «: خالشعاب واألودية، فقال رسول اهللا 

 ).ً، فلم ينزلوا بعد منزال، إال انضم بعضهم إىل بعض»إنام ذلكم من الشيطان
 تفرق الصحابة يف املكان من حيث الظـاهر، مـع خفانظر كيف نسب النبي 

ــشيطان، ]٦٣:األنفــال[/ 0 1 2: تعــاىل كــام قــال ،ائــتالف بــواطنهم  إىل ال
 .وحسبك بفعل أضيف إىل الشيطان، فإنه ال يأمر إال بالسوء والفحشاء واملنكر

! فكيف إذا كان اخلـالف بـام هـو أعظـم مـن هـذا التفـرق يف املكـان فقـط؟
 .كاخلالف يف العقائد، واملسائل العلمية والعملية

 .)اخلالف رش(: اوقال ابن مسعود 
اقـضوا كـام كنـتم تقـضون، فـإين أكـره (: اوقال عيل بـن أيب طالـب 

 .)، حتى يكون الناس مجاعة، أو أموت كام مات أصحايباالختالف
 يف حكم بيع أم الولد مما تتجاذبـه األدلـة )أكره االختالف(: اوقول عيل 

ًحتريام أو حتليال، فكيف باملسائل التي مل يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنـام  ً

                                                       
 »الـسنن«، والبيهقـي يف )٢/١٢٦(، واحلاكم )٢٦٧٣(، وابن حبان )٢٦٢٨(أخرجه أبو داود  :صحيح )١(

 )].٣١٢٧ (»صحيح الرتغيب والرتغيب«[، )٤٧/٣٢٣ (»تارخيه«، وابن عساكر يف )٩/١٥٢(
ــحيح) ٢( ــو داود :ص ــه أب ــرباين يف )١٩٦٠( أخرح ــط«، والط ــي يف )٦٦٣٧ (»األوس ــسنن«، والبيهق  »ال

 )].١/١/٤٤٤ (»الصحيحة«[، )٢/٥١٦(، وعبد الرزاق )٣/١٤٣(
 ).٣٧٠٧(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 ٦٣٣ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ّضالت اهلوى، والتي صارت األحزاب تتخذها أصـوال، تـسري وتـسري ُهي من م ً
 !األتباع عليها؟

ًا وصوابا، والفرقة زيغا وعذاباونرى اجلامعة حق( قال أبو جعفر الطحاوي ً ً ً(. 
مـن مل يـشكر القليـل مل يـشكر «:  قـالخأن النبـي : عن النعامن بن بـشري

ُّ الناس مل يشكر اهللا، والتحدث بنعمة اهللا شكر وتركها كفـر، الكثري، ومن مل يشكر
 .»ذابواجلامعة رمحة والفرقة ع

 .)فإن اجلامعة رمحة، والفرقة عذاب(: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

»« 
حكم العمل باحلـديث : (احلديث يف فصلهذا  الكالم عىل -غري مأمور-انظر 
 .)الضعيف

 

 هذا النوع من اخلالف، كل واحد من املختلفني مصيب فيه بال تردد، ألنه قد قام
 .الدليل عىل مرشوعية كل واحد منهام، ويذم إذا بغى فيه أحد الطرفني عىل اآلخر

                                                       
 ).٢/٧٧٥ (»متن الطحاوية مع الرشح«) ١(
، )١٦٣٧ (»كشف األسـتار«، والبزار )٩١١٩ (»الشعب«، والبيهقي يف )٤/٢٧٨(أخرجه أمحد : حسن )٢(

 )].٣٠١٤ (»صحيح اجلامع«[

 ).٣/٤٢١ (»وىجمموع الفتا«) ٣(



 

 ٦٣٤ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

، ال تـدافع وال ُوهذا النوع من االختالف يسميه العلـامء بـاختالف التنـوع
ــ ــتفتاح، ُم ــة االس ــة، وأدعي ــفة األذان، واإلقام ــاالختالف يف ص ــه، ك ضادة في

 .والتشهدات، وصالة اخلوف، والقراءات
 ،هذا النوع من اخلالف يعـرض مـن قبـل أشـياء(: يد البلطيويسقال ابن الس

، كاختالف النـاس يف األذان خع اهللا فيها عىل عباده وأباحها هلم عىل لسان نبيه َّوس
 .)والتكبري عىل اجلنائز، وتكبري الترشيق ووجوه القراءات السبع ونحو ذلك

يـة سـمعت ًسـمعت رجـال قـرأ آ(: ، أنه قـالاوعن عبد اهللا بن مسعود 
، خ يقرأ خالفهـا، فأخـذت بيـده، فانطلقـت بـه إىل رسـول اهللا خرسول اهللا 

كالكـام حمـسن، ال ختتلفـوا، «: فذكرت ذلك له، فعرفت يف وجهه الكراهة، وقـال
 .)»فإن من كان قبلكم اختلفوا، فهلكوا

 

هذا األصل تظافرت األدلة عليه من الكتاب والسنة، وعليه عمـل الـصحابة 
ًريض اهللا عنهم أمجعني، وقد أقام ابن القيم عىل هذا األصل أكثر من أربعني دلـيال 

 .ذكرها يف كتاب مفرد
 

 .]٣٢:يونس[Ô Ó Ò Ñ Ð Ï:  قال تعاىل-١
                                                       

 ).٣٧ص( لشيخ اإلسالم ابن تيمية »اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(
 ).٢٠١ص (»اإلنصاف«) ٢(
وجعلهـام ) محـد العـثامن(وقد مجعها املؤلف ) ٥٠٦٢(و) ٣٤٧٦(و) ٢٤١٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(

ًحديثا واحدا ً. 
 ).١/٢٢ (»أحكام أهل الذمة«انظر ) ٤(



 

 ٦٣٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

حكمت هذه اآلية بأنه ليس بني احلق والباطل منزلـة ثالثـة (: قال القرطبي
يف هذه املسألة التي هي توحيد اهللا تعاىل، وكـذلك هـو األمـر يف نظائرهـا، وهـي 

 .)مسائل األصول، فإن احلق فيها يف طرف واحد
 ألن أوهلـا إن ظاهر اآلية يدل عىل أن ما بعد اهللا هو الضالل،: وقد يقول قائل

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê]فلامذا هذا التوسع يف ]يـونس ،
 االستدالل؟
إن سلفنا الصالح قد استدل بعمـوم هـذه اآليـة عـىل كـل باطـل، : فاجلواب

: ذلـكفاستدل هبا اإلمام مالك عىل حتريم الشطرنج كام يف رواية أشـهب، ووجـه 
 .أن الكفر تغطية للحق، وكل ما كان من غري احلق جيري هذا املجرى

، وقال ]١٠٥:آل عمـران[z y x w v } | { ~ � ¡:  قال تعاىل-٢
  .]١٠٣:ل عمرانآ[G F E D C B A: تعاىل

اآليات الناهية عن االختالف يف الدين املتضمنة لذمه، (: :قال ابن القيم 
كلها شهادة رصحية بأن احلق عند اهللا واحد، وما عـداه فخطـأ، ولـو كانـت تلـك 

 .)ًاألقوال كلها صوابا، مل ينه اهللا ورسوله عن اخلالف وال ذمه
: ، قال ابن القيم]النـساء[Y X W V U T S R Q P O: قال تعاىل-٣

  فقد أخرب سبحانه أن االخـتالف لـيس مـن عنـده، ومـا مل يكـن مـن عنـده (
 .)فليس بالصواب

                                                       
 ).٨/٣٣٦ (»اجلامع ألحكام القرآن«) ١(
 ).٣/١٠٥٢(، أليب بكر ابن العريب »أحكام القرآن«انظر ) ٢(

 ).١٧٦ص(، بواسطة فقه النوازل، للعالمة بكر أبو زيد »خمترص الصواعق«) ٣(



 

 ٦٣٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ــــاىل-٤ ــــال تع s r q p o n m l k j i h g :  ق

w v u t} | { z y x ]٧٩-٧٨:األنبياء[. 
فهـذان نبيـان كـريامن، حكـام يف حكومـة (: قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة

ًواحدة، فخص اهللا أحدمها بفهمها، مع ثنائه عىل كل منهام بأنه آتـاه حكـام وعلـام،  ً
هم أجـر للمصيب منهم أجران، وللمخطئ فـي: يفكذلك العلامء املجتهدون 

ُواحد، وكل منهم مطيع هللا بحسب استطاعته، وال يكلفه اهللا ما عجز عـن علمـه، 
 قول غريه، وال يلزم ما جاء به مـن الـرشيعة يشء خومع هذا فال يلزم الرسول 

 .)من األقوال املحدثة، ال سيام إن كانت شنيعة
  هبـذه وهنا تنبيه مهم البد من االلتفات إليـه، وهـو أنـه ال جيـوز االسـتدالل 

ًاآلية عىل عدم لوم وال ذم من مل يصب احلق مطلقا، وذلك ألن املسألة التي حكـام 
فيها ليست من مسائل الوحي، وإنام هي من مسائل االجتهاد، فلم يستوجب الذم 

 .عىل اخلطأ
ويف اآليـة قرينتـان عـىل أن (: قال العالمة املفرس حممـد األمـني الـشنقيطي

حي، وأن سـليامن أصـاب، فاسـتحق الثنـاء باجتهـاده حكمهام كان باجتهاد ال بو
ًوإصابته، وأن داود مل يصب، فاستحق الثناء باجتهاده، ومل يستوجب لوما وال ذما  ً

 أثنى عليهام ،w v: بعدم إصابته، كام أثنى عىل سليامن باإلصابة يف قوله
                                                       

 .املرجع السابق) ١(

 ).٣٣/٤١ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
 ).٤/٦٥٠ (»أضواء البيان«) ٣(



 

 ٦٣٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 عـىل أهنـام حكـام فيهـا j i: ، فدل قولهz y } | {: يف قوله
ًل منهام بحكم خمالف حلكم اآلخر، ولو كان وحيا ملـا سـاغ اخلـالف، ثـم ًمعا،  ك
 فدل ذلك عىل أنـه مل يفهمهـا داود، ولـو كـان حكمـه فيهـا x w v: قال

 .ًبوحي، لكان مفهام إياها كام ترى
 قرينة عـىل أن احلكـم مل يكـن x w v:  مع قولهj i: فقوله

 .)ود، بتفهيم اهللا إياه ذلكبوحي بل باجتهاد، وأصاب فيه سليامن دون دا
 

  أن بنـي قريظـة نزلـوا عـىل حكـم سـعد بـن : ا عن أيب سعيد اخلدري -١
 إىل سعد، فأتى عىل محار فلام دنـا مـن املـسجد، قـال خمعاذ، فأرسل النبي 

: ل سـعد، فقـا»هؤالء نزلوا عىل حكمك«:  فقال»قومو إىل سيدكم«: لألنصار
لقد حكمـت فـيهم بحكـم اهللا «: خُتقتل مقاتلتهم، وتسبى ذرارهيم، فقال 

 .»تعاىل امللك
لقـد حكمـت فـيهم بحكـم «:  عـىل سـعد بقولـهخفانظر كيف أثنى النبي 

ً؟ فدل هذا عىل أن سعدا وافق حكم اهللا يف نفس األمر، وأنه لو حكم بغـري ...»اهللا
 .هذا احلكم ما وافق حكم اهللا

إذا حكــم احلــاكم، «: خقــال رســول اهللا : ، قــالا هريــرة  وعــن أيب-٢
 .»، فأخطأ فله أجر واحدفاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا حكم

                                                       
، وقـد مجعهـا املؤلـف )١٧٦٨(، ومسلم )٦٢٦٢، ٤١٢١، ٣٨٠٤، ٣٠٤٣(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

ًوجعلها حديثا واحدا) محد العثامن( ً. 
 .، مع اختالف يف ألفاظ احلديث عندمها)١٧١٦(، ومسلم )٧٣٥٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(



 

 ٦٣٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

وهذا احلديث رصيح يف أن احلق يف جهة واحـدة، للتـرصيح بتخطئـة القـول 
 .املخالف

وإذا حارصت «:  قالخ، أن رسول اهللا امن بن بريدة، عن أبيه ويف حديث سلي-٣
، فال تنزهلم عىل حكـم اهللا، ولكـن أهل حصن، فأرادوك أن تنزهلم عىل حكم اهللا

 .»أنزهلم عىل حكمك، فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم، أم ال؟
أوضح األدلة عىل أن حكم اهللا يف نفـس األمـر واحـد، قـد يـصيبه وهذا من 

 هبـذا يف ذلـك الوقـت، هـو أن األحكـام خالعبد أو خيطئه، ووجـه أمـر النبـي 
 .ً بعضااالرشعية ال تزال تنزل، وينسخ بعضه

 أن أمته ستفرتق إىل ثالث وسبعني فرقـة، وجعـل الفرقـة خّ وقد بني النبي -٤
 .الناجية واحدة

، قـد أعطـى »إال واحـدة«: إن قوله عليه الـصالة والـسالم(: بيقال الشاط
 ).»إال واحدة«: ًبنصه أن احلق واحد ال خيتلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا، مل يقل

 ويف قصة املرأتني، معهام ابنامها، ملا جاء الذئب فذهب بابن إحـدامها، فقالـت -٥
 بابنك، فتحاكمتـا إىل إنام ذهب: إنام ذهب بابنك، وقالت األخرى: صاحبتها

آتوين : داود، فقىض به للكربى، فخرجتا عىل سليامن بن داود، فأخربتاه، فقال

                                                       
 ).١٧٣١(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).٢/٢٤٩ (»االعتصام«) ٢(



 

 ٦٣٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 هو ابنها، فقىض ، يرمحك اهللا!ال تفعل: بالسكني أشقه بينهام، فقالت الصغرى
 .به للصغرى

 .)وفيه أن احلق يف جهة واحدة(: قال احلافظ ابن حجر يف فوائد احلديث
 

ملا طلب منه موافقة أيب موسـى األشـعري يف مـسألة - ا قال ابن مسعود -١
: -البنت وبنت اإلبن واألخت، فأعطى البنت النـصف، واألخـت النـصف

لالبنـة : خها بام قىض النبـي يًلقد ضللت إذا، وما أنا من املهتدين، أقيض ف(
أخرب أبـو ف. النصف، والبنة االبن السدس، تكملة الثلثني، وما بقي فلألخت

 .)ال تسألوين، ما دام هذا احلرب فيكم: موسى، فقال
 كيف جعل القول اآلخـر الـذي جعلـه املـصوبة افانظر إىل ابن مسعود 

ًصوابا، عند اهللا ضالال؟ ً! 
لوددت أين وهؤالء الذين خيـالفونني يف الفريـضة (: ب وقال ابن عباس -٢

 .)، فنضع أيدينا عىل الركن، ثم نبتهل، فنجعل لعنة اهللا عىل الكاذبنينجتمع
 يريد أن يباهـل خمالفـه، واملباهلـة فيهـا أيـامن مغلظـة، بفهذا ابن عباس 

 .بحضور الزوج، والذرية، ومقرتنة بلعنة اهللا
                                                       

 ).١٧٢٠(، ومسلم )٣٤٢٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٦/٤٦٥ (»تح الباريف«) ٢(
 .، انظر لفظ احلديث)٦٧٣٦(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(
 .وإسناده صحيح) ١٠/٢٥٥ (»املصنف«أخرجه عبد الرزاق يف ) ٤(



 

 ٦٤٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

، قـوالن ما احلـق إال واحـد(: ومن أجل هذا كله وغريه، قال اإلمام مالك
ًخمتلفان يكونان صوابا مجيعا  .)وما احلق والصواب إال واحد! ؟ً
ًلو كانت هذه األهواء كلهـا هـوى واحـدا لقـال (: قال مطرف بن الشخري

 .)تفرق احلق فيه، فلام تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن احلق ال ي:القائل
إن اخــتالف النــاس يف احلــق ال يوجــب (: وقــال ابــن الــسيد البطليــويس

 .)اختالف احلق يف نفسه
وهلذا جتد املسائل التي تنازعـت فيهـا (: ًوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضا

 .)واحد منهابه  خاألمة عىل أقوال، وإنام القول الذي بعث الرسول 
 

ًسبق من أن احلق يف جهة واحدة أنه ليس كل جمتهد مصيبا، فدعوى يتفرع عام 
 مصادمة لكل النصوص التي أرشنا إىل بعضها من أن احلق »كل جمتهد مصيب«أن 

 .يف جهة واحدة
هـذه العبـارة فاسـدة (: قال العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ

 !»كل جمتهد مصيب«: من جهة قوله
                                                       

 ).٢/٩٠٧ (»جامع بيان العلم وفضله«) ١(

 ).٣١٢رقم -١/١٦٩ (»أصول السنة«) ٢(

 ).٢٧ص (»اإلنصاف«) ٣(

 ).٣٣/٢٤ (»جمموع الفتاوى«) ٤(

 ).٥٠ص (» املنة والنعمة يف ذم اختالف األمةإمتام«) ٥(



 

 ٦٤١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ُواحد من املحققني، وقرر يف أصول الفقه من بيان فساده مـا وقد رد هذا غري 
 .)ال خيفى عىل طالب العلم

َّفهذه القاعدة ليست متلقاة عن القرون املفضلة، بل إن أصـوهلا بدعيـة، قـال 
وهذا مذهب معتزلة البرصة وهم األصل يف هـذه (: القايض أبو الطيب الطربي

قه، وطرقه الدالة عىل احلـق، الفاصـلة بينـه البدعة، وقالوا هذا جلهلهم بمعاين الف
 ).به الباطلةُّوبني ما عداه من الش

هذه األصول التي ادعوها يف ذلـك باطلـة : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ًواهية، كام سنبينه يف غري هذا املوضع، ذلك أهنـم مل جيعلـوا هللا يف األحكـام حكـام 

طئ، بل احلكم يف حق كل شـخص مـا ًمعينا، حتى ينقسم املجتهد إىل مصيب وخم
 .أدى إليه اجتهاده

وقد بينا يف غري هذا املوضع، ما يف هذا من السفسطة والزندقة، فلم جيعلوا هللا 
ًحكام يف موارد االجتهاد أصال، وال جعلوا له عـىل ذلـك دلـيال أصـال، بـل ابـن  ً ً ً

أصح من ظن، وما ثم أمارة يف الباطن، بحيث يكون ظن «: الباقالين، وغريه يقول
، فليست الظنون عنده مستندة إىل أدلة وأمـارات تقتـضيها، »وإنام هو أمور اتفاقية

 ).كاملعلوم يف استنادها إىل األدلة

                                                       
 ).٦/٢٤٣ (»البحر املحيط«) ١(
 ).١/٤٩ (»االستقامة«) ٢(



 

 ٦٤٢ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

 إىل اإلمام الـشافعي، فهـذا جوابـه »كل جمتهد مصيب«وأما نسبة هذه العبارة 
 :من وجوه

 :، قال أبو إسحاق املروزي: أن هذا مل يصح عن الشافعي ً:أوال
كـل «:  إليـه أن-ممن ال معرفـة هلـم بمذهبـه-وإنام نسب قوم من املتأخرين (

 ).ّ، وادعوا ذلك عليه»جمتهد مصيب
احلق يف واحد، ال يكون : (: أن املنقول عن اإلمام الشافعي خالفه، قال :ًثانيا

 ).فيه ويف ضده
  ّوأصـول األئمـة األربعـة وقواعـدهم ونـصوصهم : (:وقال ابن القـيم 

 ).ىل هذاع
، فإنـه إنـام أراد بـه اخـتالف التنـوع، ال : أن هذا لو صح عـن الـشافعي :ًثالثا

 .اختالف التضاد
 كـل واحـد مـن املختلفـني :اختالف التنوع: (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ).مصيب فيه بالد تردد
مـصيب األجـر، إذا كـان مـن :  أن هذا لو صح عنه؛ فإنه يريد باملصيب أي:ًرابعا
 . وبذل وسعه يف طلب احلق،ل االجتهادأه

                                                       
 ).٦/٢٤٢ (»البحر املحيط«) ١(

 .حتقيق األخ الشيخ دغش العجمي) ٢٥٣ص (»الرسالة الوافية«) ٢(

 ).١/٢١ (»أحكام أهل الذمة«) ٣(
 ).١/١٥٢ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ٤(



 

 ٦٤٣ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

كل جمتهد مصيب لألجر، بمعنى أنـه مطيـع : فمن قال: (:قال ابن القيم 
 .)ُهللا يف أداء ما كلف به، فقوله صحيح إذا استفرغ املجتهد وسعه، وبذل جهده

مطيـع هللا، ال :  يف هذه العبارة يف إطالقات الـسلف، أي»مصيب« أن معنى :ًخامسا
ُحلق ألنه استفرغ وسعه يف حتري احلق، وعنده اآللة التـي متكنـه مـن أنه وافق ا

 .معرفة احلق، وسلك الطريق املوصل إىل احلق، وأعرض عن الطرائق املبتدعة
وهو مصيب بمعنى أنه مطيـع هللا، لكـن (: :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .)قد يعلم احلق يف نفس األمر، وقد ال يعلمه
 

ِّصحة االعتقاد تقوي اإلدراك وتصححه، فلذلك جتد أهل السنة موافقني للحق 
 .يف احلالل واحلرام، وإدراكهم له، وإصابتهم للصواب فيه أكثر ممن بعد عن السنة

وبمقدار البعد عن الـسنة يـضعف إدراك احلـق يف احلـالل واحلـرام وغـريه، 
 .ً يف العقيدة فهو يف غريها أعمى وأضل سبيالولذلك جتد من كان أعمى

وأما اخلطأ والغلط الذي حيصل لبعض أئمة السنة يف احلالل واحلرام، فهو من 
 .لوازم برشيتهم، وانتفاء العصمة عنهم

فكل من استقرأ أحوال العامل، وجد املـسلمني (: قال شيخ اإلسالم اين تيمية
ًأحد وأسد عقال، وأهنم ينالون يف ا ّ ملدة اليسرية من حقائق العلوم واألعامل أضعاف ّ

                                                       
 ).١/٢٢ (»ام أهل الذمةأحك«) ١(
 ).٨٣ص-٢٤٥رقم  (»طريق الوصول إىل العلم املأمول«) ٢(

 ).٤/١٠ (»جمموع الفتاوى«) ٣(



 

 ٦٤٤ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ما يناله غريهم يف قرون وأجيال، وكذلك أهـل الـسنة واحلـديث، جتـدهم كـذلك 
: حه، قـال تعـاىلحمتمتعني، وذلك ألن اعتقاد احلق الثابـت يقـوي اإلدراك ويـص

Æ Å Ä Ã]8 9 : ; 2 3 4 5 6 7: ، وقـال تعـاىل]١٧:حممد 
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ُوكذلك صحة االعتقاد سـبب إلجابـة الـدعاء، فـربام حـرم املبتدعـة إجابـة 

 .دعائهم يف مواضع كثرية بسبب سوء عقيدهتم
  إجابـة الـدعاء تكـون عـن: يـلوهلـذا ق (:قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة

É È ب آيـة الـدعاء بقولـه َّصحة االعتقاد، وعن كامل الطاعة، ألنه عقـ

Ë Ê]١٨٦:البقرة[.( 
كام أن التوحيد سبب لقلة الفواحش، لذلك جتد املنكـرات يف بـالد التوحيـد 

مـن ذلـك جتـد بـالد املبتدعـة قليلة، ويف كثري من األحيان مسترتة، وعىل العكس 
 !عةَكالرافضة متوج بالفواحش، وإن زعموا تطبيق رشيعتهم املبتد

فإن البدع يف الدين سبب الفواحش وغريها (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
من املنكرات، كام أن إخالص الـدين هللا سـبب التقـوى، وفعـل احلـسنات، قـال 

 .]البقرة[w v u t s r q p o n m l: تعاىل
ــه ــهv u: وقول ــق بقول   ، لعــل التقــوى حتــصل o n :  متعل
 .)لكم بعبادته

                                                       
 ).١٤/٣٣ (»جمموع الفتاوى«) ١(

 ).١/٢٧٤ (»الرد عىل البكري«) ٢(



 

 ٦٤٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 .)ً من جتد يف اعتقاده فسادا إال وهو يظهر يف عملهَّلَقَف(: ًوقال أيضا
ُقيدة أوال، وهذا هو ما بعثـت من أجل هذا كله وغريه، ال بد من االعتناء بالع ً

 .> = < ? @ B A: به الرسل
، شـهادة أن ال إلـه إال اهللا: ُّدِعُإن أفضل ما ن(: اقال عمرو بن العاص 

 .)ًوأن حممدا رسول اهللا
 

ذا النزر اليـسري كـان يف مـسائل االجتهـاد، ًاختالف الصحابة كان يسريا، وه
ــابعتهم فــيام هــم عليــه مــن أقــوال،  ــيس يف يشء مــن قواعــد اإلســالم، ومت ول

 .ورث االتفاق الذي كان صفة هلمتواعتقادات، 
ُبل ال يسع مسلام أن خيرج عن طريقهم وفهمهم، وفاعل ذلك م  بوعيـد ٌدَّعـَوَتً

 G F E D C B A @ ? > L K J I H: شديد، كام قال تعاىل

S R Q P O N M]النساء[. 
، وهم الـذين »خري الناس قرين«: خوهم فوقنا يف كل يشء، كام قال النبي 

ً عنهم رضا مطلقا، وليس ذلك ألحد غريهمشهدوا التنزيل، وريض اهللا ً. 

                                                       
 .اإلفتاء السابعة. ط) ١/١٢١ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(

 ).١٢١(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(
 ).٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 ٦٤٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ُواألساس الذي تبنى عليه اجلامعـة، هـم أصـحاب حممـد (: قال الربهباري
 ورمحهم اهللا أمجعني، وهم أهل السنة واجلامعة، فمن مل يأخذ عنهم، فقد ضـل خ

 .)وابتدع، وكل بدعة ضاللة، والضاللة وأهلها يف النار
ومل يستوعب احلق إال مـن اتبـع املهـاجرين (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .)واألنصار
 باخلطاب خأحق الناس باهلدى هم الذين بارشهم الرسول ( ًوقال أيضا

 .)من خواص أصحابه وعامتهم
أعلـم بمفهـوم اخلطـاب اللغـوي وبأسـباب احلكـم (: وقال يف الـصحابة

 .)خالرشعي وبدالالت حال النبي 
أنه مل يكن يف القرون أكمل من قرن الـصحابة، فلـيس يف وكام (: ًوقال أيضا

الطوائف بعدهم أكمـل مـن أتبـاعهم، فكـل مـن كـان للحـديث والـسنة وآثـار 
الــصحابة أتبــع، كــان أكمــل، وكانــت تلــك الطائفــة أوىل بــاالجتامع، واهلــدى، 
واالعتصام بحبل اهللا، وأبعد عن التفرق واالختالف والفتنة، وكل من بعـد عـن 

 . أبعد عن الرمحة، وأدخل يف الفتنةذلك، كان
                                                       

 ).٦٧ص (»رشح السنة«) ١(
 ).١٣/١٣٠ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
 ).١/٢٠٨ (»التسعينية«) ٣(
 ).٦/٢٣٩ (»الفتاوى الكربى«) ٤(
 ).٦/٣٦٨ (»منهاج السنة«) ٥(



 

 ٦٤٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ّفليس الضالل الغي يف طائفة من طوائف األمة أكثر منه يف الرافـضة، كـام أن 
اهلدى، والرشاد، والرمحة لـيس يف طائفـة مـن طوائـف األمـة أكثـر منـه يف أهـل 

، فـإهنم خاصـته، خاحلديث والسنة املحضة، الذين ال ينترصون إال لرسول اهللا 
طلق الذي ال يغضبون لقول غريهم إال إذا اتبع قوله، ومقـصودهم وهو إمامهم امل

 .)نرص اهللا ورسوله

»« 
ّال يـصلني «:  يوم األحزابخقال النبي (: ، أنه قالبورد عن ابن عمر 

:  العرص يف الطريق، فقـال بعـضهمفأدرك بعضهم ،»أحد العرص إال يف بني قريظة
ُ منا ذلك، فذكر ذلـك للنبـي ْدِرُبل نصيل، مل ي: ال نصيل حتى نأتيها، وقال بعضهم

ً، فلم يعنف واحدا منهمخ ِّ ُ(. 
ًإن للنصوص باطنـا : وهذا احلديث تعلق به أرباب البدع املضلة، الذين قالوا

صفات، بل صار عمدة كل ِّوكذلك املحرفون لنصوص ال! غري ما يدل عليه اللفظ
ق، َّخمطئ معرض عن الكتاب والسنة، وسلف األمة، وليس فـيام تعلقـوا بـه متعلـ

ألن الزمان زمان ترشيع، ظن البعض أنه يسوغ تأخري الصالة عن وقتها، إذا كـان 
 .الشاغل رضورة كاحلرب

ًأما وقد ثبتت األحكام وبينت األمور، فليس حال املخطئ بعد ذلـك مطابقـا  ّ ُ
 . الصحابةحلال

                                                       
 ).١٧٧٠(، ومسلم )٩٤٦(أخرجه البخاري : صحيح) ١(



 

 ٦٤٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

االستدالل هبذه القصة عىل أن كل جمتهـد مـصيب (: قال احلافظ ابن حجر
ليس بواضح، وإنام فيـه تـرك تعنيـف مـن بـذل وسـعه واجتهـد، ! عىل اإلطالق

 .فيستفاد منه عدم تأثيمه
وحاصل ما وقع يف القصة، أن بعض الـصحابة محلـوا النهـي عـىل حقيقتـه، ومل 

 للنهـي الثـاين عـىل النهـي األول، وهـو تـرك تـأخري ًيبالوا بخروج الوقت، ترجيحا
الصالة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخري ملن اشتغل بأمر احلرب بنظري مـا وقـع يف 
تلك األيام باخلندق، فقد تقدم حديث جابر املرصح بأهنم صلوا العرص بعدما غربت 

ل شـغل ًالشمس، وذلك لشغلهم بأمر احلرب فجـوزوا أن يكـون ذلـك عامـا يف كـ
يتعلق بأمر احلرب، ال سيام والزمان زمان الترشيع، والبعض اآلخر محلوا النهي عـىل 

 .)غري احلقيقة، وأنه كناية عن احلث واالستعجال واإلرساع إىل بني قريظة
 : :وقال العالمة الشيخ حممد نارص الدين األلباين 

 الـسلفيني  حيتج بعض النـاس اليـوم هبـذا احلـديث عـىل الـدعاة مـن:تنبيه(
وغريهم الذين يدعون إىل الرجوع فيام اختلف فيه املسلمون إىل الكتاب والـسنة، 

وهـي ! ّ أقر خالف الصحابة يف هذه القصةخحيتج أولئك عىل هؤالء بأن النبي 
ًحجة داحضة واهية، ألنه ليس يف احلديث إال أنه مل يعنـف واحـدا مـنهم، وهـذا  ِّ

عروف، وفيه أن من اجتهـد، فأخطـأ، فلـه أجـر ًيتفق متاما مع حديث االجتهاد امل
                                                       

 ).٤١٠-٧/٤٠٩ (»فتح الباري«) ١(
 ).٤/٤٤٨ (» األحاديث الضعيفةسلسلة« )٢(



 

 ٦٤٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

َواحد، فكيف يعقل أن يعنف من قـد أجـر؟ ِ وأمـا محـل احلـديث عـىل اإلقـرار ! ُ
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò : للخالف عند التنازع واالختالف، كقوله تعاىل

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü]وقوله تعاىل .]النساء : % $ # " !

 .اآلية ]٣٦:األحزاب[& ' ) ( * + , - . / 0 1
ّوإن عجبي ال يكاد ينتهي من أناس يزعمون أهنـم يـدعون إىل اإلسـالم، فـإذا 

وهو ! »اختالف أمتي رمحة«: قال عليه الصالة والسالم: ُدعوا إىل التحاكم إليه قالوا
̧ : ًحديث ضعيف ال أصل له، وهم يقرؤون قول اهللا تعاىل يف املـسلمني حقـا  ¶

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹]النور[. 
نتعاون (: لدعاةوقد بسطت القول يف هذه املسألة بعض اليشء، ويف قول أحد ا

يف تعليـق يل كتبتـه عـىل رسـالة ! )عىل ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا فيام اختلفنا فيـه
 .)لعله يتاح يل إعادة النظر فيه وينرش!  ألحد املعارصين مل يسم نفسه»كلمة سواء«

 

 .]٥٢:األعراف[! " # $ % &: قال تعاىل
 قـال شـيخ اإلسـالم ]١١٤:األنعام[ j i h g f e d: قال تعاىل

 ).  يبني أن الكتاب احلاكم مفصل مبنيi وقوله : (ابن تيمية
ال عذر ألحد يف ضاللة ركبها، حسبها هـدى، فقـد ( :وقال عمر بن اخلطاب

ِّبينت األمور، و  .)ثبتت احلجة، وانقطع العذرُ
                                                       

 ).٥/٢٢١ (»درء تعارض العقل والنقل«) ١(



 

 ٦٥٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ًقال الربهباري معلقا ِّ :) ،وذلك أن السنة واجلامعة قد أحكام أمر الـدين كلـه
 .)وتبني للناس، فعىل الناس االتباع

  فهناك صـنف مـن النـاس متبـع ألهوائـه، وآرائـه، وخـواطره، وهواجـسه، 
لشمس؛ ، وأشهر من اخوتراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنن رسول اهللا 

ُبرأي دخيل، واستحسان ذميم، وظن فاسد، ونظر مـشوب بـاهلوى، فهـل يعـذر 
 .)!مثل هذا؟

املتأول إذا أخطـأ وكـان مـن أهـل : (قال قوام السنة أبو القاسم األصبهاين
ُعقد اإليامن، نظر يف تأويله، فإن كان قد تعلق بـأمر يفـيض بـه إىل خـالف بعـض 

 أو اجتامع، فإنه يكفـر، وال يعـذر، ألن الـشبهة كتاب اهللا، أو سنة يقطع هبا العذر،
ْالتي يتعلق هبا من هذا صنيعه ال تقوى قوة يعذر هبا، ألنه ما شـهد لـه أصـل مـن  َ
هذه األصول، فإنه غاية الوضوح والبيان، فلام كان صاحب هذه املقالة ال يصعب 
عليه درك احلق، وال يغمض عنده بعض موضع احلجة، مل يعذر يف الـذهاب عـن 

ومن تعمد خالف أصل من ! احلق، بل عمل خالفه يف ذلك عىل أنه عناد وإرصار
ًهذه األصول، وكان جاهال مل يقصد إليه من طريق العناد، فإنـه ال يكفـر، ألنـه مل 

 .يقصد اختيار الكفر وال ريض به، وقد بلغ جهده، فلم يقع له غري ذلك
                                                       

 ).٢٢ص (»السنة«) ١(

 ).٢/٥١٠ (»احلجة يف بيان املحجة«) ٢(



 

 ٦٥١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 ال يعاقب إال بعد اإلنـذار، وقد أعلم اهللا سبحانه أنه ال يؤاخذ إال بعد البيان،
، فكـل مـن هـداه اهللا ]١١٥:التوبة[` g f e d c b a : فقال تعاىل

 .)عز وجل ودخل عقد اإلسالم، فإنه ال خيرج إىل الكفر اال بعد البيان
فلـه مـن اجتهـد فأصـاب «: خقال رسـول اهللا ( وقال ابن جرير الطربي

 .»أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر
وذلك اخلطأ فيام كانت األدلة عىل الصحيح من القول فيه خمتلفة غري مؤتلفة، 
واألصول يف الداللة عليه مفرتقة غـري متفقـة، وإن كـان ال خيلـو مـن دليـل عـىل 

ُ، فميز بينه وبـني الـسقيم منـه، غـري أنـه يغمـض بعـضه الصحيح، من القول فيه ّ
 .ًغموضا خيفى عىل كثري من طالبه، ويلتبس عىل كثري من بغاته

ٌواآلخر منهام غري معذور باخلطأ فيه مكلف قد بلغ حد األمر والنهي، ومكفر  ّ
باجلهل به اجلاهل، وذلك ما كانت األدلة الدالة عىل صـحته متفقـة غـري مفرتقـة، 

  .) غري خمتلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواسومؤتلفة

 

من سرب أحوال السلف رمحهم اهللا ثبت له باليقني، أهنم كانوا يطلبون ممن قال 
ًقوال أو عمل عمال، أن يقيم الدليل عىل قوله أو عمله من الكتاب والسنة ً. 

وأفعاهلم ومذاهبهم، إذ مل تستند وهذا يعني أهنم ال يعذرون الناس يف أقواهلم 
 .خإىل دليل من كتاب اهللا وسنة رسوله 

                                                       
 ).١١٤-١١٣ص (»التبصري يف معامل الدين «)١(



 

 ٦٥٢ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

الدينار بالـدينار، «:  يقولاسمعت أبا سعيد اخلدري (: قال أبو صالح
إن ابـن :  فقلـت لـه»ًثال بمثل، مـن زاد أو ازداد، فقـد أربـىِوالدرهم بالدرهم، م

أرأيـت هـذا الـذي : لقد لقيت ابن عبـاس، فقلـت: عباس يقول غري هذا؟ فقال
 !).، أو وجدته يف كتاب اهللا عز وجل؟خأيشء سمعته من رسول اهللا : تقول

مـا تقـول يف مـسألة كـذا : قلت للشافعي: (:وقال اإلمام أمحد بن حنبل 
: من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتـاب؟ قـال: فأجاب فيها، فقلت: وكذا؟ قال

 ).خًبىل، فنزع يف ذلك حديثا للنبي 
 

 بـأن املـسألة -ًوإن كـان ضـعيفا-حيتج البعض لتسويغ املذهب الذي انتحله 
ومثل هذا االحتجاج ليس بحجة رشعية، وهو تأصـيل مل يقـم عليـه ! خمتلف فيها

 .سنةدليل رشعي، ال من كتاب وال من 
االخـتالف لـيس بحجـة عنـد أحـد (: قال احلافظ أبو عمر ابن عبـد الـرب

 .)علمته من فقهاء األمة، إالمن ال برص له، وال معرفة عنده، وال حجة يف قوله
وليس االختالف حجة، وبيان السنة حجة عـىل املختلفـني (: وقال اخلطايب

 .)من األولني واآلخرين
                                                       

 .واللفظ له) ١٥٩٦(، ومسلم )٢١٧٨(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٢/١٨٠( للخطيب البغدادي »الفقيه واملتفقه«، و)٨٧-٨٦ص( البن أيب حاتم »مناقب الشافعي«) ٢(

 ).٢/٢٩٩ (»جامع بيان العلم وفضله«) ٣(

 ).٣/٢٠٩٢ (»أعالم احلديث«) ٤(



 

 ٦٥٣ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

د هذا األمـر عـىل قـدر الكفايـة، حتـى صـار وقد زا(: :وقال الشاطبي 
 .ًاخلالف يف املسائل معدودا يف حجج اإلباحة

ًووقع فيام تقدم وتأخر من الزمان االعتامد يف جواز الفعل عىل كونه خمتلفا فيه 
 .ً، فإن له نظرا آخر، بل يف غري ذلكبني أهل العلم، ال بمعنى مراعاة اخلالف

! مل متنـع، واملـسألة خمتلـف فيهـا؟: ة بـاملنع فيقـالفربام وقع اإلفتاء يف املـسأل
ًفيجعل اخلالف حجة يف اجلواز ملجرد كوهنا خمتلفا فيها، ال لدليل عليه يـدل عـىل 
صحة مذهب اجلواز، وال لتقليد من هو أوىل بالتقليد من القائل باملنع، وهو عـني 

 .)جة حجةًاخلطأ عىل الرشيعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بح
وليس ألحد أن حيتج بقول أحد يف مـسائل (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

النص، واإلمجاع، ودليل مـستنبط مـن ذلـك تقـرر مقدماتـه : النزاع، وإنام احلجة
باألدلة الرشعية، ال بأقوال بعض العلـامء، فـإن أقـوال العلـامء حيـتج هلـا باألدلـة 

 .)رشعيةالرشعية، ال حيتج هبا عىل األدلة ال
فإنـه ال يعـرتض عـىل األدلـة مـن الكتـاب والـسنة (: :وقال ابن القيم 

بخالف املخالف، فكيف يكـون خالفكـم يف مـسألة قـد قـام الـدليل عـىل قـول 
 .ًمنازعيكم فيها مبطال لدليل صحيح ال معارض له يف مسألة أخرى

                                                       
 ).٤/١٤١ (»املوافقات«) ١(
وهـو ! أو بعض ما يقتضيه! إعطاء كل واحد منهام ما يقتضيه اآلخر): مراعات اخلالف(وقال يف معنى «) ٢(

 ).٤/١٥١ (»وافقاتامل«. مجع بني متنافيني
 ).٢٠٣-٢٦/٢٠٢ (»جمموع الفتاوى«) ٣(
 ).٤٩٧ص (»جالء األفهام«) ٤(



 

 ٦٥٤ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

الفها من ُوهل هذا إال عكس طريقة أهل العلم، فإن األدلة هي التي تبطل ما خ
ُاألقوال، ويعرتض هبا عىل من خالف موجبها، فتقدم عىل كل قول اقتىض خالفها، 

 .)ُال أن أقوال املجتهدين تعارض هبا األدلة، وتبطل مقتضاها وتقدم عليها
 

ُبعض الناظرين يف مسائل اخلالف يرجح ما يـراه أيـرس للمكلـف يف املـسألة 
 وربام استدل بالنصوص الواردة يف وصف الرشيعة باليـرس، وبـأن املختلف فيها،

ً ما خري بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثامخالنبي  ِّ ُ. 
ُوإذا أخــذنا يف االعتبــار أيــضا النــصوص األخــرى، وهــو أن اجلنــة حفــت  ً
باملكاره، ونسخ بعض األحكام إىل األثقـل كـصيام رمـضان، وكـذلك امتنـاع أن 

صواب يف كل ما اختلف فيه هو األيـرس للمكلـف، وجـدنا أن الواجـب يكون ال
 .السعي يف ترجيح الراجح، وأن هذا هو األيرس ألنه هو الرشع

ًفمن املحال عادة أن يكون احلق دائام مـن (: :قال العالمة املعلمي اليامين 
 .)احلقاملسائل اخلالفية مع املرخصني، فالرتخيص فيها كلها ترك متيقن لكثري من 

§ ¨ © : استدل ملن قال باألخف بقولـه تعـاىل(: :وقال الشاطبي 

ªاآلية، وقوله  :¢ ¡ � ~ } | { z ال رضر وال رضار«: خ وقوله« 
 .وكل ذلك ينايف رشع الشاق الثقيل

                                                       
 ).٢٦ص (»األنوار الكاشفة«) ١(

 ).١٤٩-٤/١٤٨ (»املوافقات«) ٢(



 

 ٦٥٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ومن جهة القياس أن اهللا غني كريم، والعبد حمتاج فقري، وإذا وقـع التعـارض 
 .ني اجلانبني، كان احلمل عىل اجلانب الغني أوىلب

ٍّ، وهو أيضا مؤد إىل إجياب إسقاط التكليف مجلـة، واجلواب عن هذا، ما تقدم ً
 .، من الكلفة، وهي املشقةًفإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفا

ل؛ لـزم فإذا كانت املشقة حيث حلقت يف التكليف تقتيض الرفع هبـذه الـدالئ
ذلك يف الطهارات، والصلوات، والزكوات، واحلج وغري ذلـك، وال يقـف عنـد 

 .)وهذا حمال! حد، إال إذا مل يبق عىل العبد تكليف
إذا تنـازع الكوفيـون (: :وقال شيخنا العالمة حممـد الـصالح العثيمـني 

َ فـاتبع األ-يعني النحو-والبرصيون يف مسألة  ل سـهل، ولـو قيـل هـذا يف املـسائَّ
 .)الفقهية يصح أو ال؟ ال يصح، ألنه ال جيوز أن نتبع الرخص

                                                       
ًاحلنيفية السمحة إنام أيت فيها السامح مقيدا بام هو جار عىل أصوهلا، وليس تتبع الـرخص، وال : وهو قوله) ١(

 .لتشهي بثابت من أصوهلااختيار األقوال با
وموضع اخلالف موضع تنازع، فال يصح أن يرد إىل أهواء النفوس، وإنام يـرد إىل الـرشيعة وهـي : وقوله

 ).٤/١٤٥ (»املوافقات«. تبني الراجح من القولني، فيجب اتباعه، ال املوافق للغرض

َّحفـت ا«: ومن أوضح األدلة يف ذلك احلديث الـذي رواه اإلمـام مـسلم) ٢( َّجلنـة باملكـاره، وحفـت النـار ُ ُ
 ).العالمة عبد املحسن العباد: كتبه. (»هواتبالش

 .مكتبة األنصار. ط) ٣٢٣ص (»رشح اآلجرومية«) ٣(



 

 ٦٥٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

 

البعض حيتاط يف مسائل اخلالف، ولعله يسلك ما فيه مشقة كإعادة طهـارة أو 
ًإمساك عن حالل خروجا من اخلالف واحتياطا لدينه ً. 

ُوالواجب أن يرجح الراجح ويلتزم الدليل، وال يلـزم املكلفـني اال َّ حتيـاط يف ُ
كل مسائل اخلالف، وليس بني احلق والباطل والـراجح واملرجـوح منزلـة حتـى 

 .ُيصار إليها
وإنام رخص العلامء يف االحتيـاط يف املـسائل االجتهاديـة حيـث ال نـص وال 

 .ُدليل يصار إليه
َّأنـا : اخلروج من اخلالف مستحب، فـاجلواب: فإن قيل(: :قال النووي 

أمـا إذا . ن خالف حمرتم، وهو اخلالف يف مـسألة اجتهاديـةإنام نستحب اخلروج م
 .) فال حرمة له-كام يف هذه املسألة-ًكان اخلالف خمالفا سنة صحيحة 

  ُوحيث وجد الدليل ومل تكن املسألة اجتهاديـة جـاز االحتيـاط ملـن مل تـستبن 
  ة وظهـر له السنة، ومع هذا ال جيوز ملن كان هذا حاله إلزام من استبانت لـه الـسن

 .له الدليل
ُوأما اخلروج من اختالف العلامء، فإنام يفعل (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ُاحتياطا إذا مل تعرف السنة، ومل يتبني احلق، ألن من اتقى الشبهات استربأ لعرضـه  ً
 .)ودينه، فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة، فال معنى ملطلب اخلروج من اخلالف

                                                       
 .ًبترصف يسري جدا) ٣١/١٩٦ (»املجموع رشح املهذب«) ١(
 .سائر املسجد احلرام يف النفلوهي تفضيل الصالة يف الكعبة دون ) ٢(
 ).١/٤١٧ (»رشح العمدة كتاب الطهارة«) ٣(



 

 ٦٥٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ومـن املعلـوم أن (: :والد العالمة حممد الصالح العثيمني وقال شيخنا ال
إن «:  الدليل، قال عليه الصالة والـسالمه أمر باالحتياط فيام مل يتضح فيخالنبي 

 فمـن ،س ال يعلمهن كثري مـن النـا،ّاحلرام بني، وبينهام مشتبهاتإن ّاحلالل بني و
 .)»اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام

 .»دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«: وقال عليه الصالة والسالم
َّثم إنه من اجلهة العملية ال يتأتى االحتياط يف كل مسائل اخلالف، وال بـد مـن 

حد القولني، ودعوى أن العمل بأحد القولني هو االحتياط مفتقر إىل دليـل، إعامل أ
 .فتحليل ما حرم اهللا كتحريم ما أحل اهللا سواء بسواء، فالواجب اتباع الدليل

واحلقيقة أن االحتياط الصحيح إنام هو : (:قال العالمة أمحد حممد شاكر 
 ).يه الدليل من الكتاب والسنةيف الوقوف عند حدود اهللا، ويف الفتيا بام قام عل

 

ومن تكلف ما جهل، وما مل تثبته معرفته، كانـت (: :قال اإلمام الشافعي 
 . غري حممودة، واهللا أعلم-إن وافقه من حيث ال يعرفه-موافقته للصواب 

                                                       
 ).٢٩٤-٣/٢٩٣ (»الرشح املمتع«) ١(

 .واللفظ له) ١٥٩٩(، ومسلم )٥٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 »صـحيح اجلـامع«[، )٢٣٤٨(، وابـن خزيمـة )١/٢٠٠(، وأمحـد )٥٧١١( أخرجه النـسائي :صحيح) ٣(
)٣٣٧٧.[( 

 ).٥٨ص (»طالق يف اإلسالمنظام ال«) ٤(

 ).٥٣ص (»الرسالة«) ٥(



 

 ٦٥٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

وكان بخطئه غري معذور، إذا ما نطق فيام ال حيـيط علمـه بـالفرق بـني اخلطـأ 
 ).واب فيهوالص

 هذا عليه نور الوحي، فكم من خالف وقـع كـان :وكالم اإلمام الشافعي 
 !È Ç Æ Å Ä Ã Â Á: سببه القول عىل اهللا بغري علم، وقد قال تعاىل

  إنام جاء خالف مـن خـالف لقلـة معـرفتهم بـام جـاء عـن (: قال اإلمام أمحد
 .)خالنبي 

رجل قىض للنـاس عـىل جهـل : اراثنان يف الن... «: ُوحديث بريدة يف القضاء
 .» ...فهو يف النار

 ).ولو أمسك عن الكالم من ال يعلم، لقل اخلالف(: :وقال ابن القيم 
وكم من خالف كان سببه العدول عن الكتاب والسنة، إما لقـول معظـم، أو 

< ? @ F E D C B A : ة مضلة، كام قال تعـاىللرأي حمدث، أو لشبه

S R Q P O N M L K J I H G]والقـايض اآلخـر ]النساء ،
 .» فهو يف الناررجل عرف احلق، فجار،«: الذي يف النار

ًوكم من خالف قد ظهر فيه احلق ظهـورا واضـحا بينـا، ومـع ذلـك خيـالف  ً ً
ًالبعض فيه؛ ال خلفاء احلكم، بل تعديا؟  .فهؤالء ظاملون آثمون بال ريب! ّ

                                                       
 ).١/٤٤ (»إعالم املوقعني«) ١(

 ).٢٦٢٨( و) ٢٦١٤ (»إرواء الغليل«انظر ) ٢(

 ).١/٤٥٤ (»مدارج السالكني«) ٣(



 

 ٦٥٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ً معانـدا ّإذا كانت حجج السنة بينة؛ فاملخالف هلا ال يكون إال( قال املعلمي
ًأو متبعا للهوى معرضا عن حجج احلق ً(. 

إن األحكام الرشعية التي نصبت عليهـا أدلـة قطعيـة : (قال شيخ اإلسالم
ًمعلومة، إذا بلغت هذه األدلة للمكلف بالغا يمكنه من اتباعها، فخالفها تفريطـا  ًُ

ًيف جنب اهللا وتعديا حلدود اهللا؛ فال ريب أنه خمطـئ آثـم، وإن هـذا الف عـل سـبب ّ
  ).لعقوبة اهللا يف الدنيا واآلخرة

فمن كان خطؤه لتفريطه فيام جيـب عليـه مـن اتبـاع (:  وقال شيخ اإلسالم
ّالقرآن واإليامن مثال، أو لتعديه حدود اهللا بسلوك السبل التي هنـى عنهـا، التبـاع  ً

 .)هواه بغري هدى من اهللا؛ فهو الظامل لنفسه، وهو من أهل الوعيد
ًإن املصيب وإن كـان واحـدا، فـاملخطئ قـد يكـون (: سالموقال شيخ اإل

ًمعفوا عنه وقد يكون مذنبا، وقد يكون فاسقا ً ً ّ.( 
إن القرآن بيان وهدى وشفاء، وإن ضل به مـن (: ًوقال شيخ اإلسالم أيضا

 .)ضل فإنه من جهة تفريطه

                                                       
 ).١/٤٤ (»التنكيل«) ١(
 .بترصف يسري) ١٩/١٤٢ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
 ).٣/٣١٧ (»جمموع الفتاوى«) ٣(

 ).٦/٥٧ (»جمموع الفتاوى«) ٤(

 ).٦/٤٠٠ (»جمموع الفتاوى«) ٥(



 

 ٦٦٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

 فـإن  بالقتل ملن أفتى بغري علـم،خوال أدل عىل هذا الكالم من دعاء النبي 
ُرجال من الصحابة جرح يف رأسه، ثـم احـتلم، فـسأل أصـحابه هـل جتـدون يل : ً

قتلوه، «: خما نجد لك رخصة، فاغتسل فامت، فقال : رخصة يف التيمم؟ فقالوا
َّ؟ إنام شفاء العي السؤالّقتلهم اهللا، هال سألوا إذا مل يعلموا ِ«. 
فإن هؤالء أخطأوا بغري اجتهاد، إذ مل يكونوا (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .)من أهل العلم
 

ِّإذا استفرغ العامل وسعه يف حتري احلق، وحسن قصده يف ذلك، واتبـع سـبيل 
ًاملؤمنني يف طلب احلق من الكتاب والسنة، وكان جامعا آللة العلم التي متكنه مـن 

عرفة احلق، وأخطأ يف إدراك الصواب وحكم اهللا يف نفـس األمـر، فهـذا خطـؤه م
إذا اجتهـد احلـاكم «: خمغفور، بل هو مثاب عىل اجتهاده وتقواه، كام قال النبي 

 »فأخطأ، فله أجر
ِوعدم وقوع اخلطأ من العامل غري ممكن، ومل يدع لعلـامء، ألن إدراك ه أحد من اَّ

 .ر أو متعرسَّالصواب يف مجيع أعيان األحكام إما متعذ

                                                       
صحيح أبـو «[ ، )١/٢٢٧ (»السنن«، والبيهقي يف )٥٧٢(، وابن ماجه )٣٣٦(أخرجه أبو داود : حسن) ١(

 .لفظ احلديث عندهم: ، انظر)]٣٢٥ (»داود

 ).٤٨ص (»رفع املالم عن األئمة األعالم«) ٢(
 ).١٧١٦(، ومسلم )٧٣٥٢(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(



 

 ٦٦١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 معرتفـون بـأن اإلحاطـة -يعنـي العلـامء-وكلهم (: قال احلافظ ابن رجب
ّبالعلم كله من غري شذوذ منه، ليس هو مرتبـة أحـد مـنهم، وال ادعـاه أحـد مـن 

ع عــىل علمهــم َمــاملتقــدمني وال مــن املتــأخرين، فلهــذا كــان أئمــة الــسلف املج
ًوفضلهم، يقبلون احلق ممن أورده عليهم، وإن كان صغريا، ويوصـون أصـحاهبم 

 .)وأتباعهم بقبول احلق إذا ظهر يف غري قوهلم
لكن ينبغي أن يعلم أنه ال يلزم الرشع قول قاله عامل باجتهاد فأخطأ، وإن كان 

 .قائله من أفضل األمة وأجلها
وهلذا كان الصحابة إذا تكلمـوا باجتهـادهم (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 من خطئهم وخطأ غـريهم، كـام قـال ابـن مـسعود يف خهون رشع الرسول ِّينز
ًأقول فيها برأيي، فإن يكن صـوابا فمـن اهللا، وإن يكـن خطـأ فمنـي «: ضةِّاملفو

 .»ومن الشيطان، واهللا ورسوله بريئان منه
ن عمـر يف بعـض األمـور، وكذلك روي عن الصديق يف الكاللة، وكذلك ع

ًمع أهنم كانوا يصيبون فيام يقولونه عىل هذا الوجـه، حتـى يوجـد الـنص موافقـا 
الجتهادهم، كام وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغـريه، وإنـام كـانوا أعلـم بـاهللا 

 أن يضيفوا إليه ما ال علموه ومـا خورسوله، وبام جيب من تعظيم رشع الرسول 
 .)إن اهللا ورسوله بريئان منه: جمتهدين، قالواأخطأوا فيه، وإن كانوا 

                                                       
 ).٢٠ص (»الفرق بني النصيحة والتغيري« )١(
 ).٤٢-٣٣/٤١ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
 ).١٠/١٣٨ (»املغني«هي املزوجة بغري مهر، انظر ) ٣(



 

 ٦٦٢ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

 

استجدت بعض النوازل يف أيامنا هذه، وهي مسائل غري منصوص عليها بعينهـا 
ًنصا خاصا، لكن ال شك أن هذه النوازل قد أحاطت الرشيعة هبا علام، لكامهلا ً ًّ ّ. 

 .فالرشع له قواعد كلية ترد إليه أمثال هذه اجلزئيات
فإن الـشارع نـصوصه كلـامت جوامـع، (: :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ُوقضايا كلية، وقواعد عامة يمتنع أن ينص عىل كل فرد من جزئيات العامل إىل يـوم 
 .)القيامة، فال بد من االجتهاد يف املعينات، هل تدخل يف كلامته اجلامعة أم ال

 تفـرق شـباب األمـة عـن ًومع األسف، صارت أمثال هذه النـوازل سـببا يف
ًعلامئها، وصار بعض طلبة العلم يستقل بقوله يف هذه النوازل خمالفا عامـة علـامء 

 .األمة الكبار املشهود هلم باالضطالع بالعلم، وحسن القصد، والسرية
وقام بعض هؤالء بسبب هذا بحرص الرجوع إىل العلامء يف مـسائل األحكـام 

ًوغرورا بمن ال بصرية عنده أن عنـد شـباهبم مـن والعقيدة دون مسائل النوازل، 
التحقيق والتدقيق واإلحاطة بمسائل النوازل ما ليس عند علامئنا الكبار، وحصل 

 .بسبب ذلك من الرشور ما اهللا به عليم
                                                       

 ).١٤٠-٦/١٣٩ (»منهاج السنة«) ١(
ًوهذا من األمور املعلومة بسرب مواقفهم وسريهم، وليس هو غيبيـا، قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف ) ٢(

ُواإليامن يعلم من الرجل، كام يعلم سائر أحوال قلبه، مـن مواالتـه، (): ٤٧٥-٨/٤٧٤ (»منهاج السنة«
ومعاداته، وفرحه، وغضبه، وجوعه، وعطشه، وغري ذلك، فإن هذه األمور هلا لـوازم ظـاهرة، واألمـور 

 .) باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحنوهًاالظاهرة تستلزم أمور
َفإن لإليامن أرجا وع): (٥/٢٠٧(»اإلفصاح«رية يف وقال الوزير ابن هب  ).ًرفا عىل نحو املسكً



 

 ٦٦٣ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

وما أشبه هؤالء باملتكلمني الذين يعظمون أئمة املذاهب كأيب حنيفـة ومالـك 
 يف علـم الـرشيعة العمليـة والقـضايا والشافعي وأمحد وإسحاق وسفيان والليث

 .الفقهية، ويؤخروهنم يف مسائل التوحيد ويقدمون شيوخهم املتكلمني
يعنـي أئمـة -فإن املتكلمني يعظمون هـؤالء (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 يف علم الرشيعة العمـيل والقـضايا الفقهيـة، وأمـا يف الكـالم وأصـول -املذاهب
د والصفات والقـدر والنبـوات واملعـاد، فـال يلتزمـون الدين مثل مسائل التوحي

وقـد . موافقة هؤالء، بل قد جيعلون شـيوخهم املتكلمـني أفـضل مـنهم يف ذلـك
إهنم وإن علموا ذلك لكن مل يبسطوا القول فيه ومل يبينوه كـام فعـل ذلـك : يقولون

 .)شيوخ املتكلمني
اهتم أجـابوك وبعض هؤالء إذا أنكر علـيهم بعـض مـا ذهبـوا إليـه يف تقريـر

 !!)ال إنكار يف مسائل االجتهاد(: بقوهلم
وهذه قاعدة صحيحة، لكن األمر ليس كام يريد هؤالء، فـثم ضـوابط وآداب 

 :ملسائل االجتهاد
 . أن مسائل االجتهاد موكولة إىل أهل االجتهاد، وهم العلامء:فاألمر األول

أهلـه الـذين ًاالجتهـاد املعتـرب رشعـا، هـو الـصادر عـن (: قال الـشاطبي
 .)اضطلعوا بام يفتقر إليه االجتهاد
                                                       

 ).٤٤٤ص (»الرد عىل املنطقيني«) ١(

 ).٤/١٦٧ (»املوافقات«) ٢(



 

 ٦٦٤ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

 مصلحة ائتالف األمة عىل علامئها، واتفاقهم عليهم خري مـن شـذوذ :األمر الثاين
 .طالب العلم عنهم

وقد دلـت نـصوص الكتـاب، والـسنة، وإمجـاع ( :قال ابن ايب العز احلنفي
رب، وعامـل سلف األمـة أن ويل األمـر، وإمـام الـصالة، واحلـاكم، وأمـري احلـ

ُالــصدقة، يطــاع يف مواضــع االجتهــاد، ولــيس عليــه أن يطيــع أتباعــه يف مــوارد 
االجتهاد، بل عليهم طاعته يف ذلك، وتـرك رأهيـم لرأيـه، فـإن مـصلحة اجلامعـة 

 .)واالئتالف، ومفسدة الفرقة واالختالف أعظم من أمر املسائل اجلزئية
مر الذين أمرنا اهللا بطاعتهم، وهذا عني الفقه، فإن العلامء أحد صنفي والة األ
 وإذا مل جتب طاعتهم يف النوازل، فمتى جتب طاعتهم؟

فاملسائل املنصوصة طاعتهم فيها تبع لطاعة اهللا ورسوله، فليتدبر اللبيب هـذا 
 .املوضع

وهي دليل عىل علم املشاور واتباعه ألمر اهللا، وهدي : مشاورة العلامء: األمر الثالث
 .ك مشاورة العلامء نقص يف علم املعرض عنهم وأصحابه، وترخالنبي 

وإن كان عنده من يثق بعلمه، فينبغـي لـه أن يـشاوره، (: :قال ابن القيم 
ًوال يستقل باجلواب ذهابا بنفسه، وارتفاعا هبا أن يستعني عىل الفتاوى بغـريه مـن  ً

                                                       
 ).٥٣٥-٢/٥٣٤ (»رشح الطحاوية«) ١(

 ).٤/٢٥٦ (»إعالم املوقعني«) ٢(



 

 ٦٦٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 شورى وهذا من اجلهل، فقد أثنى اهللا سبحانه عىل املؤمنني بأن أمرهم! أهل العلم
، وقد كانـت املـسألة ]١٥٩:آل عمران[= < ? @: خبينهم، وقال تعاىل لنبيه 
 فيستشري هلا من حرض من الـصحابة، وربـام مجعهـم اتنزل بعمر بن اخلطاب 

، وعثامن، وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن اًوشاورهم، حتى كان يشاور عليا 
 .)ريهم ريض اهللا عنهم أمجعنيبن عوف، وغا

إن كنت ألسـأل عـن األمـر الواحـد ثالثـني مـن (: بوقال ابن عباس 
 .)خأصحاب النبي 
ّ بعض النوازل واملسائل املستجدة، اخلطأ فيها واضح بني، فـال يتجـه :األمر الرابع

 !أن مسائل االجتهاد ال إنكار فيها: كرها بدعوىاالعرتاض عىل من
قال شيخنا العالمة حممد الصالح العثيمني يف رده عىل من جـوز املظـاهرات، 

 !مسائل االجتهاد ال إنكار فيها: ومنع من إنكارها بدعوى
 :مسائل االجتهاد قسامن(: :قال 

 . قسم نعلم خطأها فتنكر-
 .هذا هو الذي ال ينكرً وقسم يكون األمر فيها مرتددا، ف-

وعىل هذا العمل سائر علامئنا الكبار ينكرون املظـاهرات وأشـباهها كـسامحة 
الشيخ العالمة عبد العزيز بن بـاز، والـشيخ العالمـة األلبـاين، والعالمـة صـالح 

 ).الفوزان، وغريهم، وال يلتفتون إىل مثل هذه اإليرادات
                                                       

 .إسناده صحيح: ، قال الذهبي بعده)٣/٣٤٤ (»سري أعالم النبالء«) ١(

 .- الكويت-تسجيالت ابن القيم اإلسالمية ) ٥٧٣٨(يط رقم رش) ٢(



 

 ٦٦٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ًرت شـعارا ألمـر ال يـسوغ وال  وهو أن مسائل االجتهـاد اذا صـا:األمر اخلامس
 .جيوز، فإنه البد من إنكارها ملا يرتتب عىل ترك اإلنكار من املفاسد والرشور

املسألة االجتهاديـة فـال تنكـر إال إذ صـارت (: قال شيخ اإلسالم بن تيمية
ًشعارا ألمر ال يسوغ، فتكون دليال عىل ما جيب إنكاره، وإن كانت نفـسها يـسوغ  ً

 .)فيها االجتهاد
 

من املعلوم أن اهللا عـصم هـذه األمـة أن جتتمـع عـىل ضـاللة، ومل يعـصم اهللا 
ًآحادها من اخلطأ ال صديقا وال غريه ِّ. 

ًوهذه األمة ال يظهر أهل باطلها عىل أهل حقها، فـال يكـون احلـق مهجـورا، 
ن عـىل فإذا وقع بعض هـذه األمـة يف خطـأ، فـال بـد أن يقـيم اهللا فيهـا مـن يكـو

 .الصواب، ويبني هذا احلق الذي جيب اتباعه، واخلطأ الذي جيب اجتنابه
وهذا التبيني هو من إنكار املنكر، وهو حلفظ الرشيعة وصيانتها عـن أن تلـزم 

 .بأخطاء العلامء، وهو من النصيحة هللا ولكتابه ورسوله
  سـولهومن أنواع النصح هللا تعـاىل وكتابـه ور(: :قال احلافظ ابن رجب 

رد األهواء املضلة بالكتـاب والـسنة عـىل موردهـا، : -وهو ما خيتص به العلامء-
                                                       

 ).١/٤٤ (»منهاج السنة«) ١(

 .مقتبس من كالم شيخ اإلسالم) ٢(

 ).٥٨ص (»جامع العلوم واحلكم«) ٣(



 

 ٦٦٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ُوبيان داللتها عىل ما خيالف األهواء كلها، وكذلك رد األقوال الضعيفة من زالت 
 .)العلامء، وبيان داللة الكتاب والسنة عىل ردها

ا وهذا األصل العظيم شوش عليه دعـاة التجميـع، فـصاحوا بمـن قـام هبـذ
وهذا مقام خطر، فإن ! األصل العظيم، وسموا من قام هبذا الواجب بداعية الفتنة

ًاألخطاء والبدع تصان طلبا إلزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظـم 
َّفتنة ملا فيه من صيانة الباطل وحماربة من ينكـره، بـل وصـل هبـم األمـر أن نزلـوا 

خـوارج مـن الـدعاة، يقتلـون (: وا عنهمنصوص اخلوارج يف حق املنكرين، فقال
َأهل السنة ويدعون أهل األوثان ُ َ(! 

ُوأهل البصائر يعرفون، ويدركون أن هذا هبتـان، وأن هـؤالء سـلكوا سـبيل 
 .أسالفهم يف قذف أهل اإليامن بخالل اخلوارج

 :»نونيته« يف :قال ابن القيم 
ــب أهنــم قــالوا ملــن   ومــن العجائ

ــوارج إ ــل اخل ــذا مث ــتم ب ــمأن   هن
  فانظر إىل ذا البهت هـذا وصـفهم

 

  قـــــد دان باآلثـــــار والقـــــرآن
  أخذوا الظواهر مـا اهتـدوا ملعـان
  نـــسبوا إليـــه شـــعبة اإليـــامن

 

وهكذا يرد هؤالء احلق، ويدفعونه بالتهويش، وبوصفه بأقبح األوصـاف لينفـر 
 .)حوكم رد من احلق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبي(: الناس عنه، كام قال ابن القيم

                                                       
وكام جار هؤالء يف إطالق هذا الوصف عىل عباد اهللا، سلط اهللا علـيهم مـن حـزهبم مـن يـصفهم هبـذا ) ١(

 !ً يظلم ربك أحدا، فهل من عاقل يعترب؟ًالوصف، جزاء وفاقا، وال

 ).١/٤٤٤ (»مفتاح دار السعادة«) ٢(



 

 ٦٦٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ولو ترك هذا األصل، لعال الباطل عىل احلق، واخلطأ عـىل الـصواب، والغـي 
 .عىل الرشاد، والبدعة عىل السنة، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

واحلق أن املبتدعة هم خوارج، وسامهم بـذلك مجاعـة مـن الـسلف كـأيوب 
 .، ألهنم خرجوا عىل الرشع املنزل بأهوائهمالسختياين

كام ال حيسن يف سياسة امللك العفو عمـن (: بن عقيل احلنبيلقال أبو الوفاء ا
ُسعى عىل الدولة باخلروج عىل السلطان، ال حيسن أيضا أن يعفـى عمـن ابتـدع يف  ً
ــاخلروج عــىل امللــك  ــدول ب ــداع كفــساد ال ــان واالبت ــساد األدي ــان، ألن ف األدي

 .)واالستتباع؛ فاملبتدعون خوارج الرشائع
أوجب اهللا عـىل العلـامء إعـزاز الـدين وإذالل (: موقال العز بن عبد السال

املبتدعني، فسالح العامل علمه كام أن سـالح امللـك سـيفه وسـنانه، فكـام ال جيـوز 
للملوك إغامد أسلحتهم عن امللحدين املرشكني، ال جيـوز للعلـامء إغـامد ألـسنتهم 

ًديرا أن حيرسـه عن الزائفني واملبتدعني، فمن ناضل عن اهللا وأظهر دين اهللا كان ج
 . ويعزه بعزه الذي ال يضام،اهللا تعاىل بعينه التي ال تنام

مـن : سمعت أبا عيل الدقاق قدس اهللا رسه يقـول: ًخصوصا وقد قال القشريي
سكت عن احلق فهو شيطان أخرس، فالساكتون عصاة آثمون مندرجون حتت قولـه 

 . ه. ا)]املائدة[W V U T S R Q P O N M L: تعاىل
                                                       

 ).٢/٢١ (»سري أعالم النبالء«) ١(

 ).١/١٠٩ (»الفنون«) ٢(

االفتـاء األوىل، أفـادين بـذلك . ط )٢٣٤-٢٣٣ص (»شفاء الصدور يف زيارة املشاهد والقبور«بواسطة ) ٣(
 .ًاألخ الشيخ دغش العجمي جزاه اهللا خريا



 

 ٦٦٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 

كالمنا يف بيان أن خطر املبتدعة أعظم من خطر أهل امللل إنـام هـو مـن جهـة 
عظم الفتنة هبم، والتباس أمرهم عىل العامة ألهنم من أهل القبلة، ولـيس الكـالم 

 .يف املفاضلة بينهام باعتبار العذاب األخروي
 البدع من املـسلمني، وجعلـت ّوالرشيعة فرقت يف األحكام بني أهل امللل وأهل

أحكام أهل البدع أغلظ من أهل امللل يف بعـض األمـور، مـن ذلـك مـا قالـه شـيخ 
ُ يقـرون عـىل ديـنهم املبتـدع -يعني أهل الكتاب-هؤالء (: :اإلسالم ابن تيمية 

ًواملنسوخ متسرتين به، واملسلم ال يقر عىل مبتدع وال منسوخ، ال رسا وال عالنية ّ(. 
البـدع املكفـرة املـضلة عـىل املـسلمني أعظـم مـن رضر اليهـود فرضر أهـل 

والنصارى، فإن هؤالء املبتدعة يفسدون القلوب ابتداء، وأما اليهود، والنصارى، 
 .ًوأهل احلرب لديار املسلمني، ففسادهم للقلوب ال يكون إال تبعا

 يظهـر وفساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة املسلمني، أما أهل البدع، فإنه ال
 .فسادهم لكل شخص

 .)إن كثرياً من أهل البدع منافقون النفاق األكرب(: وقال شيخ اإلسالم
إن فعـل هـذه البـدع ينـاقض االعتقـادات الواجبـة، وينـازع ( ًوقال أيضا

ًالرسل ما جاءوا به عن اهللا، وأهنا تورث القلب نفاقا، ولو كان نفاقا خفيفا ً ً.( 
                                                       

 ).١/٥٣١ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(

 ).٢٨/٢٣٢ (»جمموع الفتاوى«) ٢(

 ).٢٥١ص (»طريق الوصول«بواسطة ) ٣(
 ).٢/١١٦ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ٤(



 

 ٦٧٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ًعلم يقينا ما يف حـشو البـدع مـن الـسموم املـضعفة فمن تدبر هذا ( وقال
 .)لإليامن، وهلذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر

فإن البدع يف الدين هالك، وهي يف الدين أعظم من السم ( :وقال الشاطبي
 .)يف األبدان

ر املبتدعـة أوىل مـن إنكـار ديـن اليهـود َوهلذا نبـه العلـامء إىل أن إنكـار منكـ
إن أئمة اهلدى يرون أن انتزاع مدرسة رشعية مـن مبتـدع، أفـضل والنصارى، بل 

 .من انتزاع بلدة من الكفار
من احلكايات املشهورة التي بلغتنا أن الشيخ ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

: أبا عمرو ابن الصالح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أيب احلسن اآلمـدي، وقـال
 .)أخذها منه أفضل من أخذ عكا

آكل عند اليهودي والنرصاين أحـب إيل مـن : (قال عبد الرمحن بن مهديو
 .)أن آكل عند صاحب بدعة

: وهذا رجاء بن حيوة كتب هلشام بن عبد امللك يف غـيالن القـدري وصـالح
 .)أقسم باهللا لقتلهام أفضل من قتل ألفني من الرتك والديلم(

                                                       
 ).٢/١١٦ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(
 ).١٧٨ص (»ملحق اإلفادات واإلنشادات«) ٢(

 ).١٥٦ص (»نقض املنطق«) ٣(

 ).٦١ص (»للهروي بواسطة صون املنطقذم الكالم «) ٤(
 .ً، وإقامة احلدود موكولة إىل اإلمام إمجاعا)٧١١رقم -١/٢٥٤ (»تاريخ ابن أيب خيثمة«) ٥(



 

 ٦٧١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ألشاعرة وما وضعوه مـن وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكر رؤوس ا
) الرازي، أبا بكر بن عريب، الباقالين، اجلـويني(قانوهنم العقيل وقدموه عىل النقل 

 .)فالنصارى أقرب إىل تعظيم األنبياء والرسل من هؤالء(: قال
فهـذه املقـاالت : (وقال شيخ اإلسالم يف سـياق رده عـىل غـالة الـصوفية

هنا عىل بعض ما به يعرف معناها، وأنـه باطـل، وأمثاهلا، من أعظم الباطل، وقد نب
والواجب إنكارها، فإن إنكار هذا املنكر الساري يف كثري من املـسلمني، أوىل مـن 

 .)إنكار دين اليهود والنصارى، الذي ال يضل به املسلمون
ّوهذا اإلمام أمحد يرى أنه يستعان باليهود والنصارى، وال يستعان باجلهميـة، 

أيستعان باليهود والنصارى وهم مرشكون، وال يستعان : مام أمحدقال املروزي لإل
 .)يا بني، يغرت هبم املسلمون: (باجلهمي؟ قال

فهؤالء هم أعيان ورؤوس أهل السنة، وهذا من مجلة أقواهلم، وقد ظهـر مـن 
، وال أدري ملاذا ال يلمز هـؤالء أمحـد، يلمز من يقول هبذا من العلامء املعارصين

 !ية؟وابن تيم
بل أعجب من هذا أهنـم قلبـوا احلقـائق، واسـتعمل أهـل البـدع مثـل هـذه 

 .العبارات يف أهل السنة
                                                       

 ).١/٧ (»درء تعارض العقل والنقل«) ١(

 ).٢/٣٥٩ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
 ).١/٢٥٦( البن مفلح »اآلداب الرشعية«) ٣(

مهم إطالق مثل هذا الوصف عىل بعـض اجلامعـات الدعويـة، انظـر مع أنه قد جرى عىل ألسنتهم وأقال) ٤(
 !!»الوالء والرباء«كتاب 



 

 ٦٧٢ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

صادف قدوم الشيخ رشيد إىل الـشام (: :قال العالمة حممد البشري اإلبراهيم 
عزمي عىل الرجوع إىل اجلزائر، وخرج الشيخ رشيد إىل القلمون فخرجت بعده إىل 

 وكان من رفاقي يف هذه الوجهة األستاذ حممد املكي بريوت يف وجهتي إىل املغرب،
بن احلسني اخلرض املتقدم، فاجتمعنا ذات صباح بالشيخ يوسـف النبهـاين اخلـرايف 
ًاملشهور يف دكان أحد التجار، وكان النبهـاين سـمع يب، فجـاء مـسلام قاضـيا حلـق  ً ّ ُ

إذ مر بنا الشيخ رشـيد ومل ّاجلوار باملدينة املنورة، إذ كنا قد تعارفنا فيها، فإنا لكذلك 
أتعـرف هـذا؟ فأجابـه، : يرنا ومل نره، وما راعني إال النبهاين يلفت رفيقـي ويـسأله
هذا أرض عىل اإلسالم : وكيف ال؟ هذا الشيخ رضا، فام كان من النبهاين إال أن قال

 ) رسعة االنفضاضهمن ألف كافر، فكان امتعاض قطعت نتائج
: اد والتباس املبتدعة أعظم من أهل امللل، فقالكذلك ابن القيم قرر أن فس

ومن عظيم آفاهتا ومصيبة األمة هبا أن األهواء املضلة واآلراء املهلكة التي تتولـد (
 األيام وتعاقب األزمنـة، وليـست احلـال يف ِّمن قبلها ال تزال تنمو وتتزايد عىل مر

لك، فإن فساد تلك الضالالت التي حدثت من قبل يف أصول األديان الفاسدة كذ
معلوم عند األمة، وأصحاهبا ال يطمعون يف إدخاهلا يف دين اإلسـالم، فـال تطمـع 
أهل امللة اليهودية وال النرصانية وال املجوسية وال الثانويـة ونحـوهم أن يـدخلوا 

 .)أصول مللهم يف اإلسالم
                                                       

 ).١/١٨٠ (»اآلثار«) ١(
 ).٣٥٠-١/٣٤٩ (»الصواعق املرسلة«) ٢(



 

 ٦٧٣ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

، كـام اتباع أهوية املبتدعة تشبه اتباع أهوية أهـل الكتـاب( :وقال الشوكاين
يشبه املاء املاء، والبيضة البيضة، والتمرة التمرة، وقد تكون مفسدة أهوية املبتدعـة 
أشد عىل أهل هذه امللة مـن مفـسدة اتبـاع أهـل امللـل، فـإن املبتدعـة ينتمـون إىل 
َّاإلسالم، ويظهرون أهنم ينرصون الدين ويتبعون أحسنه، وهم عىل العكـس مـن 

ون ينقلون مـن يميـل إىل أهـويتهم مـن بدعـة إىل ذلك والضد ملا هنالك، فال يزال
بدعة ويدفعون من شنعة إىل شنعة حتى يسلخوه من الدين وخيرجـوه منـه، وهـو 
يظن أنه منه يف الصميم، وأن الرصاط الذي عليه هو الـرصاط املـستقيم، هـذا إن 
كان يف عداد املقرصين، ومن مجلة اجلـاهلني، وإن كـان مـن أهـل العلـم والفهـم 

ن بني احلق والباطل كان يف اتباعه ألهويتهم ممن أضله اهللا عىل علـم وخـتم ياملميز
عىل قلبه، وصـار نقمـة عـىل عبـاد اهللا ومـصيبة صـبها اهللا عـىل املقـرصين، ألنـه 
يعتقدون أنه يف علمه وفهمه ال يميل إال إىل حق، وال يتبع إال الصواب، فيـضلون 

 يـوم القيامـة، نـسأل اهللا اللطـف  فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى بـه إىلهبضالل
 .)والسالمة واهلداية

استعامرهم ألفكار ( :وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي يف شأن الصوفية
 .)ضعاف العقول أشد من استعامر كل طوائف املستعمرين

وقال والدنا العالمة حممد الصالح العثيمني يف كالمه عىل منع أهل الذمة مـن 
إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا ( :مني لالستسقاءاخلروج مع املسل

 .)ألهل البدع من باب أوىل
                                                       

 ).١/١٥٤ (»فتح القدير«) ١(
 ).٤/٥٤٦ (»أضواء البيان«) ٢(
 ).٥/٢٧٨ (»الرشح املمتع«) ٣(



 

 ٦٧٤ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

 

ما للعلامء : وهذا باب تشتبه عىل كثري من عوام املسلمني وأشباههم، فيقولون
 !!يقع بعضهم ببعض

الكف عن الرد عـىل املخطئـني واملبتدعـة، ًوأنصاف املتعلمني أيضا، يطلبون 
 .ًطلبا للوحدة واالتفاق

وما علموا أن البدع واألخطاء والسبل هي داعية الفرقـة، واملخرجـة للنـاس 
 .عن الرصاط املستقيم

 .ًومع الطرق املعوجة، ال حيصل ائتالف أبدا
ثم لو قدر أننا أجبناهم لطلبهم، فـإن االخـتالف لـن يرتفـع، ألن اهللا قـضاه 

 .ًكونا، فالواجب رد البدع واألخطاء، صيانة للرشيعة من التحريف
يـا : أال أرى العلامء يقع بعضهم يف بعض؟ فقال(: قال عاصم األحول لقتادة

ُأوال تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة، فينبغي هلا أن تذكر حتى حتذر! أحول ُ(. 
كل ذلك خمـالف لـسنة ، ...(: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف شأن املبتدع

ه، ليتحفظ الناس من ؤ فمن أمر بذلك كان أحق باملنع، ويشهر خطخرسول اهللا 
 .)االقتداء به

                                                       
 ).٢٥٦رقم -١/١٥٤ ( لإلمام الاللكائي»أصول أهل السنة«) ١(

 ).٢٨/٣٠٥ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ٦٧٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ُوبعض الناس يعيب كتب الردود وحيذر من قراءهتـا ويـزعم أهنـا تفـرق وال  ِّ ُ
جتمع، وتفسد وال تصلح، وأنه ال علم يلـتمس مـن ورائهـا، مـع تنـاقض بعـض 

لردود عىل خمالفيهم مع ما فيهـا مـن التجنـي والظلـم، هؤالء؛ فلهم مؤلفات يف ا
 .وهم واقعون فيام فروا منه من التحذير، بتحذيرهم من كتب الردود

 والتأليف ،وإنام التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف( قال الشوكاين
 وأقام هلم عىل وجوبه علـيهم ،الذي ينبغي ألهل العلم الذين أخذ اهللا عليهم بيانه

رهانه، هو أن ينرصوا فيه احلق وخيذلوا به الباطل وهيدموا بحججه أركان البدع، ب
ويقطعوا به حبائل التعصب، ويوضحوا فيه للنـاس مـا نـزل إلـيهم مـن البينـات 

نصاف وحيببوا إىل قلوهبم العمل بالكتاب  ويبالغوا يف إرشاد العباد إىل اإل،واهلدى
 .) وزائف املقال وكاسد االجتهادِّوالسنة، وينفروهم من اتباع حمض الرأي

فمثل هؤالء ال بـد مـن ( :ويقول الشاطبي يف الرد عىل املخطئني واملبتدعني
ذكرهم والترشيد هبم، ألن ما يعود عىل املسلمني من رضرهم إذا تركوا أعظم مـن 
الرضر احلاصل بذكرهم، والتنفري عنه إذا كـان سـبب تـرك التعيـني اخلـوف مـن 

 .التفرق والعداوة
إذا أقـيم -وال شك أن التفرق بني املسلمني وبني الـداعني للبدعـة وحـدهم 

، أسهل من التفرق بني املسلمني وبني الـداعني ومـن شـايعهم واتـبعهم، -عليهم
                                                       

 ).٨١ص (»أدب الطلب ومنتهى األرب«) ١(
 ).٢/٢٢٩ (» االعتصام«) ٢(



 

 ٦٧٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

وإذا تعارض الرضران، فاملرتكب أخفهـام وأسـهلهام، وبعـض الـرش أهـون مـن 
 .مجيعه، كقطع اليد املتآكلة، إتالفها أسهل من إتالف النفس

 .)يطرح حكم األخف، وقاية من األثقل: ًوهذا شأن الرشع أبدا
 

ّقد بينا فيام سقناه من األدلة، أن قاعدة  عليه، ويعذر بعـضنا نتعاون فيام اتفقنا (َّ
، بـل إن عملهـم عـىل يليس عليهـا عمـل الـصحابة ) تلفنا فيهًبعضا فيام اخ

ينسب نفسه إىل الضالل إذا قال بقول غـريه، ممـا ًنقيض ذلك متاما، فرتى أحدهم 
 .يعلم أنه جمانب للصواب

لو طلبت من قائل هذه القاعدة بيان سلفه هبا من القرون املفضلة؛ ملا اسـتطاع 
ًإىل ذلك سبيال، ولو كان هذا القول حممـودا، لقالـه خـري القـرون، وصـدر هـذه  ً

 .األمة، وخريهتا
 يف إنكارهم فضل خيـار املـؤمنني، وربطهـم ًواهللا سبحانه يقول مبكتا الكفار

® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ¿ : اخلري يف أنفـسهم

Ã Â Á À]قــال اإلمــام ابــن كثــري معلقــا]األحقــاف ،ً: ) وأمــا أهــل الــسنة
 يثبت عن الصحابة هو بدعة، ألنه لو كـان واجلامعة، فيقولون يف كل فعل وقول مل

 .)ًخريا، لسبقونا إليه، ألهنم مل يرتكوا خصلة من خصال اخلري إال وقد بادروا إليها

                                                       
 ).٧/٢٧٨ (»تفسري ابن كثري«) ١(



 

 ٦٧٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

إن الـسلف مل يتكلمـوا هبـذه املقولـة، لكـنهم سـكتوا عنهـا، (: فإن قال قائل
 !)وسكتهم ال يدل عىل خطأ هذا القول

هذه القاعدة، ولو قدر أهنم سكتوا إن األدلة التي ذكرناها عنهم تنقض : قلت
 :عن هذه املقالة، فال خيلوا األمر من حالني

 أن يكونوا سكتوا عن ذلـك وهـم عـاملون بـه، فيـسعنا الـسكوت عـام :األوىل
 .سكتوا عنه

 أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم غري عاملني به، فيسعنا أن ال نعلم مـا مل :الثانية
 .يعلموا

مـا سـكت (: يف شأن ما مل يؤثر من األلفاظ واألقوالقال أبو حامد الغزايل 
عنه الصحابة مع أهنم أعرف باحلقائق، وأفصح برتتيب األلفـاظ مـن غـريهم إال 

 .)لعلمهم بام يتولد منه من الرش
لفنا ًليه، ويعذر بعضنا بعضا فيام اختنتعاون فيام اتفقنا ع(-ثم إن هذه القاعدة 

تلفة، وتسويغ خالفها، وإقرار اجلميع عىل ما هم  تقتيض إعذار املذاهب املخ-)فيه
وهـذا مـسلك !! عليه، كام يقر العلامء يف مسائل االجتهاد التي يسوغ فيها اخلالف

 .بدعي، وإرجاء حمض

                                                       
 ).١/١٠٠ (»احلجة يف بيان املحجة«) ١(

 ).١/٨١ (»االستقامة«نقله عن شيخ اإلسالم اين تيمية يف ) ٢(



 

 ٦٧٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

أقوام ال يعرفون اعتقـاد أهـل : وقسم آخر...( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
بعـضه، ومـا عرفـوه منـه قـد السنة واجلامعة كام جيب، أو يعرفون بعضه، وجيهلون 

ِّيكتمونــه، وال يبينونــه للنــاس، وال ينهــون عــن البــدع، وال يــذمون أهــل البــدع 
ًويعاقبوهنم، بل لعلهم يـذمون الكـالم يف الـسنة وأصـول الـدين مطلقـا، وقـد ال  ُ
يفرقون بني ما يقوله أهل السنة واجلامعة، وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون 

ُاهبهم املختلفة، كام يقر العلامء يف مواضع االجتهاد التي يـسوغ فيهـا اجلميع عىل مذ
 .)النزاع، وهذه حال كثري من املرجئة، وبعض املتفقهة، واملتصوفة واملتفلسفة

 !!وأقررنا كل بدعة وضاللة! فلو قلنا هبذه القاعدة لعذرنا كل خمالف
ًواألخطاء يرقق بعضها بعضا، ويعذر من األخطاء أوال ما كـ ان أخـف حتـى ً
وإنام يظهـر ( :نعذر بعد ذلك يف األخطاء العظيمة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .)ًمن البدع أوال ما كان أخف، وكلام ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة
ومن باع ! ولعذرنا من تزوج متعة! ولو قلنا هبذه القاعدة لعذرنا شارب النبيذ

 ولعذرنا من أكل يف رمضان بعد الفجر قبل طلـوع !الدرهم بالدرهم مع املفاضلة
ولعـذرنا مـن نكـح ! ولعذرنا من نكح الزانية مع استمرارها عىل البغاء! الشمس

! ّوعطـل الـصفات! ولعذرنا مـن اسـتغاث بـاألموات! ًاملخلوقة من مائه سفاحا
حتى نرىض بعد ذلك بأقل القليـل ممـا مـع أصـحاب ! ونفى الرؤية! وقال باجلرب

                                                       
 ).٤٦٧-٤/٤٦٦ (»جمموع الفتاوى«) ١(

 ).١٩٤ص (»الرسالة التدمرية«) ٢(



 

 ٦٧٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ملضلة، فنعذرهم يف ضالهلم وغريهم، ونتعاون فيام بقي معهم مـن اإلقـرار البدع ا
 .بوجود اهللا، ضد من ينكره من شيوعيني وماديني

إن النـاس : ولو قال قائل: (قال اخلطايب يف سياق حديثه عن النبيذ واملسكر
 لزمنا ّلـام اختلفوا يف األرشبة، وأمجعوا عىل حتريم مخر العنب، واختلفوا فيام سواه،

 !)ما أمجعوا عىل حتريمه، وأبحنا ما سواه
وهذا خطأ فاحش، وقد أمر اهللا املتنازعني أن يـردوا مـا تنـازعوا فيـه إىل اهللا، 
فكل خمتلف فيه من األرشبة مردود إىل حتريم اهللا وحتريم رسوله اخلمر، وقد ثبـت 

فأشـار إىل اجلـنس ،  »كل رشاب أسكر، فهـو حـرام«:  قولهخعن رسول اهللا 
باالسم العام والنعت اخلاص، الذي هـو علـة احلكـم، فكـان ذلـك حجـة عـىل 
املختلفني، ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل، للزم مثله يف الربا، والرصف، ونكاح 

 .)املتعة، ألن األمة قد اختلفت فيها
بـاب )  االجتهاد والتأويـلباب(ويف اجلملة ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ًواسع يؤول بصاحبه إىل أن يعتقـد احلـرام حـالال، كمـن تـأول يف ربـا الفـضل، 
ًواألنبذة املتنازع فيها، وحشوش النساء، وإىل أن يعتقد احلالل حراما، مثل بعـض 
ما ذكرناه من صور النزاع، مثل الضب وغريه، بل يعتقد وجوب قتل املعـصوم أو 

                                                       
 ).١٠٩٢-٣/١٠٩١ (»أعالم احلديث«) ١(
 ).٢٠٠١(، ومسلم )٢٤٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).٢١/٦٤ (»جمموع الفتاوى«) ٣(



 

 ٦٨٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ُتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين فـال فأصحاب االج. بالعكس ُ
 .)جيوز ترك ما تبني من السنة واهلدى ألجل تأويلهم، واهللا أعلم

 :ًوقال الشاطبي مبينا مفاسد هـذا التأصـيل، ومـا يـؤول إليـه مـن تـضليل
 من الدين برتك اتباع الدليل إىل اتباع اخلالف، وكاالستهانة بالـدين، كاالنسالخ(

 .)ًيصري هبذا االعتبار سياال ال ينضبط، وكرتك ما هو معلوم إىل ما ليس بمعلومإذ 
والتعاون مع أصحاب البدع املضلة يوجب األلفة مع الوقت ويوجـب : قلت

السكوت عن منكراهتم فيام بعد، ألن أولئك ال يتعاونون مـع مـن ينكـر بـاطلهم 
ون مـع مـن حيـذر منهـا وبدعهم، وحيذر الناس منهم، فإن النفوس تنفر من التعا

 .وينكر عليها، واملرء مع من أحب يوم القيامة
 .ًفمثل هذه القاعدة ال حتسم مادة اخلالف، بل تزيده، ما دام الكلم معذورا

ُوالرشيعة إنام بعثت حلسم مادة اخلالف، وليكـون النـاس أمـة واحـدة، قـال 
واألديان، فإنـه حمظـور رتاق يف اآلراء فأما االف( :ً مبينا هذه املفسدة:اخلطايب 

يف العقول، وحمرم يف قـضايا األصـول، ألنـه داعيـة الـضالل، وسـبب التعطيـل 
واإلمهال، ولو ترك الناس متفرقني، لتفرقـت اآلراء والنحـل، ولكثـرت األديـان 

، وهذا هو الذي عابه اهللا عز وجل مـن خ وامللل، ومل تكن فائدة يف بعثة الرسول
 .)آلية التي تقدم ذكرهاالتفرق يف كتابه، وذمه يف ا

                                                       
  ).٤/١٤٧ (»املوافقات «)١(

 ).٥٨-٥٧ص (»العزلة«) ٢(



 

 ٦٨١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

إن أقوال العلامء وآراءهم ال تنضبط وال تنحـرص، ومل ( ::وقال ابن القيم 
ًتضمن هلا العصمة إال إذا اتفقوا ومل خيتلفوا، فـال يكـون اتفـاقهم إال حقـا، ومـن 
ُاملحال أن حييلنا اهللا ورسوله عىل ما ال ينضبط وال ينحرص، ومل يضمن لنا عـصمته 

ًمل يقم لنا دليال عىل أن أحـد القـائلني أوىل بـأن نأخـذ قولـه كلـه مـن من اخلطأ، و
هـذا حمـال أن يـرشعه اهللا أو . اآلخر، بل يرتك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كله

ًيرىض به؛ إال إذا كان أحد القائلني رسوال واآلخر كاذبا عىل اهللا ً!(. 
ّولقد ذكـر اهللا عـز وجـل رصاطـه املـستقيم، وبينـه أتـم بيـا   ن، وأرشـد إليـه َّ

َّ البيان واحلجة، فام ثم إال رصاط مـستقيم، أو خأحسن إرشاد، وأكمل الرسول 
U T S R Q P O N M L K J : ســبل معوجــة، قــال تعــاىل

W V]١٥٣:األنعام[.  

وجـة، وتـضييع للـرصاط ًعذار املختلفني هو إقرار ورضا هبـذه الـسبل املعِإف
 .املستقيم

إن الطريق املوصل إىل اهللا واحـد، وهـو مـا بعـث بـه ( ::قال ابن القيم 
رسله، وأنزل به كتبه، وال يصل إليه أحد إال من هذه الطريق، ولو أتى الناس مـن 
كل طريق، واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة، واألبـواب علـيهم 

 .)طريق الواحد، فإنه متصل باهللا، موصل إىل اهللامغلقة، إال من هذا ال
                                                       

 ).٢/٢١٢ (»إعالم املوقعني«) ١(

 ).١٥-١٤ص (»التفسري القيم«) ٢(



 

 ٦٨٢ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ُفليس ألحد أن يلزم الناس، بل وال أن خيتار هلم إعـامل هـذه القاعـدة واختاذهـا 
 .ًأصال مع خمالفتها الرصحية ألمر اهللا، بالرد إليه وإىل رسوله حال االختالف والتنازع

 من انتحل بدعـة ُوما قيمة هذه الرشيعة، وما حاجة الناس إليها، إذا عذر كل
 .مضلة أو شبهة مفسدة، فال يكون هناك أمر مضبوط

 .]٥٩:النساء[à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò: قال تعاىل
ما كان الكتاب والسنة موجـودين فالعـذر عـىل ( ::قال اإلمام الشافعي 
 .) بإتياهناممن سمعهام مقطوع إال

 -عند التنـازع-واهللا سبحانه قد أمر يف كتابه ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)ًبالرد إىل اهللا ورسوله، ومل يأمر عند التنازع إىل يشء معني أصال

فهذا هو أمر اهللا وحكمه عند االختالف، ال أن يبقى كل خمالف عىل خمالفتـه، 
 . لتجريد املتابعة هللا ورسولهفإن هذا اخرتاع وابتداع، بل هو مناف

وهذا هو احلد الفاصل بني املتبع واملبتدع، فاملتبع يرى أنـه ال يـسعه أن يقـول 
 .غ مجيع األقوال الباطلة، ويعذر أصحاهباِّوَسُبغري احلق، واملبتدع ي

ومن مجيل ما خطه قلم العالمة الشيخ بكـر أبـو زيـد، يف سـياق حديثـه عـن 
بـني ) الـوالء والـرباء(كرس حـاجز ( :ًني مورا، ما قالاألمور التي متور باملسلم

                                                       
 ).٢/٢٦٤ (»إعالم املوقعني«) ١(

 ).١/٥٨(، بواسطة فقه النوازل، للعالمة بكر أبو زيد )١ص (»حمنة ابن تيمية«) ٢(

 ).٦-٥ص (»هجر املبتدع«) ٣(



 

 ٦٨٣ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

ُاملسلم والكافر، وبني السني والبدعي، وهو ما يـسمى يف الرتكيـب املولـد باسـم 
تـأليف (، و)التـسامح: (، فيكرس حتـت شـعارات مـضللة مثـل)احلاجز النفيس(

، ونحوهـا مـن )اإلنـسانية(، و)نبذ الشذوذ والتطرف والتعـصب( و،)القلوب
أللفاظ ذات الربيق، والتي حقيقتها مؤامرات ختريبية، جتتمع لغاية القـضاء عـىل ا

 .)املسلم املتميز، وعىل اإلسالم
ومن أبرز معامل التمييز العقدي فيهـا، وبـالغ احلفـاوة بالـسنة ( :ًوقال أيضا

نـصب عامـل الـوالء والـرباء : واالعتصام هبا، وحفظ بيضة اإلسالم عام يدنسها
ِّ إبراز العقوبات الرشعية عىل املبتدعة، إذا ذكروا فلـم يتـذكروا، وهنـوا فيها، ومنه

ًفلم ينتهوا، إعامال الستصالحهم، وهدايتهم، وأوبـتهم بعـد غـربتهم يف مهـاوي 
ًالبدع والضياع، تشييدا للحاجز بني السنة والبدعـة، وحـاجز النفـرة بـني الـسني 

ًوالبدعي، وقمعا للمبتدعة وبدعهم، وحتجيام هلم ، وهلـا عـن الفـساد يف األرض، ً
وترسب الزيغ يف االعتقاد، ليبقى الظهور للـسنن صـافية مـن الكـدر، نقيـة مـن 
عالئق األهواء وشوائب البدع، جارية عىل منهاج النبوة وقفـو األثـر، ويف ظهـور 

 .)السنة أعظم دعوة إليها، وداللة عليها، وهذا كله عني النصح لألمة
 تقتـيض الـسكوت عـن )ًبعضا فـيام اختلفنـا فيـهيعذر بعضنا (فهذه القاعدة 

، وهذا غاية ما يتمنـاه القـائلون )املعذرة(ضالالت املخالف، ألن هذا هو مقتىض 
 .هبذه القاعدة، فهم ال يؤملون موافقة علامء السنة هلم وال يطمعون يف ذلك

                                                       
فكـل صـاحب باطـل ال يـتمكن مـن تـرويج باطلـه إال (): ٢/٨١ (»إغاثـة اللهفـان«قال ابن القيم يف ) ١(

 .)بإخراجه يف قالب حق
 ).٧ص (»عهجر املبتد«) ٢(



 

 ٦٨٤ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

سمعت اإلمام أبا إسامعيل عبد اهللا بـن حممـد : قال ابن طاهر املقديس احلافظ
: عرضـت عـىل الـسيف مخـس مـرات، ال يقـال يل(:  يقول-هبراة-نصاري األ

 .)ال أسكت: اسكت عمن خالفك، فأقول: لكن يقال يل! ارجع عن مذهبك
فالسكوت سبب لرواج البدع واألهواء واألخطـاء والـضالالت، قـال ابـن 

 .)وإنام يقوى الباطل بالسكوت عنه( :قتيبة
 

ُلو قدر أنا أجبنا القوم وأعملنا هذه القاعدة، فهل حيصل الوفـاق واالئـتالف 
 ًيعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه؟: هبذه القاعدة

 :فال ائتالف وال اتفاق إال بالكتاب اهلادي
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 : ُفاهللا هو الذي يؤلف القلوب، قـال سـبحانه

E D C B A @ ? > = < ; : 9 8]نفالاأل[. 
ُواهللا ال يؤلف قلب سني مع بدعي وال قلب صالح مع طالح؛ بـل يقـذف يف 
قلب السني الـصالح مـن النفـور عـن البـدعي والطـالح بقـدر بدعتـه وفـسقه، 

 .فالقلوب جتتمع عىل ما أرادها اهللا أن جتتمع عليه
                                                       

ًهراة بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، وهراة أيضا مدينة بفارس قرب إصـطخر، ) ١(
 ).٣٩٧-٥/٣٩٦ (»معجم البلدان«

 ).١/٢٠٧ (»اآلداب الرشعية«) ٢(

 ).٦٠ص (»االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية«) ٣(



 

 ٦٨٥ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

البدع والنفرة منه سهم يقذفه اهللا يف قلب السني فال تقبله روحـه وال فمفارقة 
 .تأنس به، وإن أرغمها وأكرهها عىل ذلك

، ]مـــريم[! " # $ % & ' ) ( *: قـــال تعـــاىل
حققــوا $ %: حققــوا التوحيــد اخلــالص، وقولــه#فقولــه  

 متيـل قلـوب -ومها كامل التوحيـد والطاعـة-جتامع األمرين الطاعات كاملة، فبا
 .الناس وتود من كان هذا شأنه، وبمقدار النقص يف األمرين تنقص مودة اخللق

X W V U T S R Q P O N : قال اهللا سبحانه وتعاىل

 m l k j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y

w v u t s r q p o nx £ ¢ ¡ � ~ } | { z y ]البقرة[. 
ثم ضلوا عىل علم بعـد مـوت الرسـل، فـاختلفوا يف الـدين (: قال القاسمي

الكتاب اهلادي الذي ال لبس فيه، املنزل : أيd c bالختالفهم يف الكتاب، 
  ومل يكـن اخـتالفهم اللتبـاس علـيهم ). إلزالة االختالف فيام أنزل لرفـع اخلـالف

ــل  ــه، ب ــن جهت ــحة، :  أيl k j i hم ــدالئل الواض    Z Y ]ال
 .)ًحسدا: أي

ــو القاســم األصــبهاين ــسنة أب   وكــان الــسبب يف اتفــاق ( :وقــال قــوام ال
، أهنم أخذوا الدين من الكتـاب والـسنة، وطـرق النقـل، فـأورثهم أهل احلديث

                                                       
 ).٣/٥٢٨ (»حماسن التأويل«) ١(

 ).٢/٢٢٦ (»ملحجةاحلجة يف بيان ا«) ٢(



 

 ٦٨٦ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

االتفاق واالئتالف، وأهل البدعة أخذوا الدين من املعقوالت واآلراء، فـأورثهم 
 .)االفرتاق واالختالف

، ]١٠٣:ل عمـرانآ[ G F E D C B A: قال تعاىل( :وقال الشاطبي
فبني أن التأليف إنام حيصل عند االئتالف عىل التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلق كل 
:شيعة بحبل غري ما تعلقت به األخرى، فال بد من التفرق، وهـو معنـى قولـه تعـاىل

W V U T S R Q P O N M L K J]١٥٣:األنعام([. 
فإن القوم كلام بعـدوا عـن اتبـاع الرسـول والكتـب ( :ل شيخ اإلسالموقا

 .)املنزلة كان أعظم يف تفرقهم واختالفهم
 

: 

نعم، جيب أن نتعاون فيام اتفقنا عليه من نـرص احلـق، والـدعوة ( ::قال 
ير مما هنى اهللا عنه ورسوله، أما عذر بعضنا لبعض فـيام اختلفنـا فيـه، إليه، والتحذ

فليس عىل إطالقه، بل هو حمل تفصيل، فام كان من مسائل االجتهـاد التـي خيفـى 
دليلها، فالواجب عدم اإلنكار فيها من بعضنا عـىل بعـض، أمـا مـا كـان خـالف 

ص باحلكمـة، النص من الكتاب والسنة، فالواجب اإلنكار عـىل مـن خـالف الـن

                                                       
 ).٢/١٩٢ (»االعتصام«) ١(

 ).٣٣٢ص (»الرد عىل املنطقيني«) ٢(

 .حممد الشويعر.مجع د) ٥٩-٣/٥٨ (»جمموع الفتاوى«) ٣(



 

 ٦٨٧ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

¿ Á À : ًواملوعظة احلسنة، واجلدال بالتي هي أحسن، عمـال بقولـه تعـاىل

É È Ç Æ Å Ä Ã Â]وقولــه تعــاىل]٢:املائــدة ، : d c b a

 k j i h g f e]لـه عـز وجـل، وقو]٧١:التوبة : x w v

¢ ¡ � ~ } | { z y]من «: خ، وقول النبي ]١٢٥:النحل
 فبقلبه، وذلك ، فبلسانه، فإن مل يستطعمل يستطعًرأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن 

أخـرجهام ،  »من دل عىل خري، فله مثل أجـر فاعلـه«: خ، وقوله »إليامنأضعف ا
 ).مسلم يف صحيحه، واآليات واألحاديث يف هذا كثرية

: 
يعـذر «: ، فهذا حق، وأمـا قـوهلم»نجتمع فيام اتفقنا فيه«: فقوهلم( ::قال 

 : فهذا فيه تفصيل»ًبعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه
ًفام كان االجتهاد لديه سائغا، فإنه يعذر بعضنا بعضا فيـه، ولكـن ال جيـوز أن  ً

 .ختتلف القلوب من أجل هذا اخلالف
وأما إن كان االجتهاد غري سائغ، فإننا ال نعذر من خالف فيه، وجيب عليـه أن 

 .خيضع للحق
 ). وأما آخرها فيحتاج إىل تفصيلفأول العبارة صحيح،

وأمـا ( : فيمن كتب له يف شأن دعاء ختمة القرآن يف رمضان:ًوقال أيضا 
قولك حفظك اهللا يف الكتاب الثاين إين إذا كنت ما أرى اخلتمة أن ال أختم وأتـرك 

                                                       
 .عيل أبو لوز: مجع) ٢١٩-١/٢١٨ (»الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات«) ١(

 ).٧٨ص (»اجلواب املختار هلداية املحتار«) ٢(



 

 ٦٨٨ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

الناس كل هبواه، فيا حمب تعلم أنه إذا تبني لإلنـسان احلـق بدليلـه، فقـد أخـذ اهللا 
عليه العهد وامليثاق بام أعطاه من العلم أن يبينه للناس وال يكتمه، ال سيام يف تعاىل 

األمور التي يفعلها الناس، ويقدر أهنا ليست عىل صواب، فإن بيان حكمها يكون 
 .)أوكد ليتمشى الناس فيها عىل الصواب

: 
ُهم أول من خيالف هذه القاعدة، ونحـن (!): القاعدة(ً منتقدا قائيل هذه :قال 

 .)نتعاون عىل ما اتفقنا عليه«ًال نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب، وهو 
 .]٢:املائدة[¿ Â Á À : ًاجلملة األوىل هي طبعا مقتبسة من قوله تعاىل

 متى؟.. ، ال بد من تقييدها»ًيعذر بعضنا بعضا«: أما اجلملة األخرى
أخطأت، والدليل كذا وكذا، فإن رأينـاه مـا : حينام نتناصح، ونقول ملن أخطأ

 .ًاقتنع، ورأيناه خملصا، فندعه وشأنه، فنتعاون معه فيام اتفقنا عليه
ًأما إذا رأيناه عاند واستكرب ووىل مدبرا، فحينئـذ، ال تـصح هـذه العبـارة وال 

 .) اختلفنا فيها مًيعذر بعضنا بعضا يف
 

وجوب حتكيم الكتاب والسنة يف كل املنازعـات، ال ( :قال حفظه اهللا تعاىل
يف بعضها دون بعض، فيجـب حتكيمهـا يف أمـر العقيـدة، وهـذا أهـم يشء، ويف 

، ويف املنازعات احلقوقية بني الناس، ويف املنازعات املنهجية واملذاهب واملقـاالت
                                                       

 .٢٢ص) ٧٧( عدد »يتيةجملة الفرقان الكو«) ١(

 ).١٨٧-٢/١٨٥ (»إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد«) ٢(



 

 ٦٨٩ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

، أمـا الـذي يريـد أن ]٥٩:النـساء[Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò املنازعات الفقهية 
ًيأخذ جانبا فقط ويرتك ما هو أهم منه، فهذا ليس حتاكام إىل كتـاب اهللا، فـام يقولـه  ً

قوقيـة، وال دعاة احلاكمية اليوم يريدون حتكـيم الـرشيعة يف أمـور املنازعـات احل
: الناس أحرار يف عقائدهم، يكفي أنـه يقـول: حيكموهنا يف أمر العقائد، ويقولون

ًأنا مـسلم، سـواء كـان رافـضيا أو كـان جهميـا أو معتزليـا، أو ً إىل آخـره، .. أو.. ً
هـذه القاعـدة ! »ًنجتمع عىل ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنـا فيـه«

حتكـيم للكتـاب يف :  القاعدة الذهبية، وهذا يف احلقيقة:التي وضعوها، ويسموهنا
بعض، وترك فيام هو أهم منـه، ألن حتكـيم الـرشيعة يف أمـر العقيـدة أعظـم مـن 
حتكيمها يف شأن املنازعات احلقوقية، فتحكيمها يف أمر العقيدة وهـدم األرضحـة 

فالـذي ومشاهد الرشك، ومقاتلة املرشكني حتى يؤمنوا باهللا ورسوله، هـذا أهـم، 
إنام يأخذ جانب احلاكمية فقط وهيمل أمر العقائد، وهيمـل أمراملـذاهب واملنـاهج 

أقـوال : ّالتي فرقت الناس اآلن، وهيمل أمـر النـزاع يف املـسائل الفقهيـة، ويقـول
فهذا قول باطل، ألن الواجب أن نأخذ ! الفقهاء كلها سواء، نأخذ بأي واحد منها

ب اهللا يف كل املنازعات العقدية، وهذا هـو األهـم، َّبام قام عليه الدليل فيحكم كتا
Õ Ô Ó Ò واملنازعات احلقوقية واملنازعات املنهجية، واملنازعـات الفقهيـة، 

 .]١٠:الشورى[È Ç Æ Å Ä Ã Â Á هذا عام، ]٥٩:النساء[
ًعلوا احلاكميـة بـدل التوحيـد هـم غـالطون، أخـذوا جانبـا وهؤالء الذين ج

 -أو هـو أعظـم منـه-وتركوا ما هو أعظم منه، وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثلـه 



 

 ٦٩٠ ...الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليه: الباب التاسع

ّوهو املناهج التي فرقت بني الناس، كل مجاعة هلا منهج، كل مجاعة هلا مـذهب، مل 
كتـاب والـسنة ال نرجع إىل الكتاب والسنة ونأخذ املنهج واملذهب الذي يوافق ال

 ونسري عليه؟
واحلاصل أن حتكيم الكتـاب والـسنة جيـب أن يكـون يف كـل األمـور، ال يف 
ًبعضها دون بعض، فمن مل حيكم الرشيعة يف كل األمور كان مؤمنا ببعض الكتاب  ّ

 ).]٨٥:البقرة[L K J I Hًوكافرا ببعض شاء أم أبى، 
 

الشيخ حفظه اهللا قام بتقرير منهج أهل السنة يف معاملة أهل البدع وذلك مـن 
براءة أهل السنة من الوقيعـة يف «، والرد عليهم يف كتابه »هجر املبتدع«خالل كتابه 
 .»الرد عىل املخالف من أصول اإلسالم«، وألف كتاب »علامء األمة

املعـذرة « أتـى ببيـان قاعـدة »الرد عـىل املخـالف«والشيخ حفظه اهللا يف كتابه 
 من القواعد بام ذكره من أدلة الكتـاب والـسنة وأقـوال سـلف األمـة، »التعاونَو

ّوأبطلها عىل أحسن وجه وبني كذلك مضار الـسكوت، ووصـف هـذه القاعـدة 
ُ خيرب بافرتاق هذه األمة إىل ثـالث وسـبعني خوالنبي ( :باملقولة الباطلة، فقال

قة، والنجاة منها لفرقة واحدة عىل منهاج النبوة، أيريد هؤالء اختصار األمة إىل فر
 !فرقة ومجاعة واحدة مع قيام التاميز العقدي املضطرب؟

                                                       
 ).٧٨ص (»الرد عىل املخالف«) ١(



 

 ٦٩١ ...م الصحيح لقاعدة نتعاون فيام اتفقنا عليهالدعوة إىل اهللا والفه: الباب التاسع

 . فاحذروا»دعوة إىل وحدة تصدع كلمة التوحيد«أم أهنا 
 :وما حجتهم إال املقوالت الباطلة

 . الصف من الداخلاال تصدعو
 .اخلارجال تثريوا الغبار من 

 .ال حتركوا اخلالف بني املسلمني
 .)ًنلتقي فيام اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه وهكذا

 .ًنتجمع فيام اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه( :ًوقال أيضا
وهذا تقعيـد حـادث فاسـد، إذ ال عـذر ملـن خـالف يف قواطـع األحكـام يف 

َّ بإمجاع املسلمني ال يسوغ العذر وال التنازل عن مسلامت االعتقـاد، اإلسالم، فإنه
ًوكم من فرقة تنابذ أصال رشعيا .) وجتادل دونه بالباطل؟،ً

                                                       
 ).١٤٩ص (»حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات«) ١(
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  ١٥٩...........:وتعاىل، يمنحها ملن قام بام أوجب اهللا عليه من العلم النافع والعمل الصالح

  ١٦١....................................................................:أسباب التمكني يف األرض

وينهـون عـن املنكـر  بـالعلم والرفـق  أهنم يـأمرون بـاملعروف :القاعدة السابعة عرشة) ١٧(
  ١٦٢............................................................:والصرب، بقصد اإلصالح

  ١٦٦........................................................................:والناس هنا ثالثة أقسام

  ١٧١.........................................:وكذلك من مقومات األمر باملعروف والنهي عن املنكر

ويدعون كل من تصدى لألمر باملعروف والنهي  عـن املنكـر إىل  :القاعدة الثامنة عرشة) ١٨(
  ١٧٢.............................................:اعتبار املصالح واملفاسد بميزان الرشيعة

ٌ أهنم يعتقدون أن اجلهاد فريضة ماضية إىل يوم القيامة:القاعدة التاسعة عرشة) ١٩( ٌ:....١٧٥  

  ١٧٨: ويؤمنون بام دل عليه القرآن من سنة اهللا الكونية القدرية يف قول: العرشونالقاعدة) ٢٠(

  ١٨١.......................................................................................:املشكلة األوىل

  ١٨٣.......................................................................................:املشكلة الثانية

  ١٨٤.......................................................................................:املشكلة الثالثة

  ١٨٥: أن االقتصاد بالعمل واالعتصام بالسنة عليهام مدار الدين:القاعدة احلادية والعرشون) ٢١(

  ١٨٧...........: أهنم حيثون األمة عىل فهم القرآن واحلديث:القاعدة الثانية والعرشون) ٢٢(

  ١٨٧.....................................................................:حيتاج املسلمون إىل شيئني

ِّ أهنم حيثون عىل دراسة السنة النبوية والعمل هبـا، وحيـذرون :القاعدة الثالثة والعرشون) ٢٣(
  ١٨٩.........................................................................:من هجرها



 

 ز  فهرس اجلزء األول

  ١٩٢...................................: مقاصد الرشيعة:القاعدة الرابعة والعرشون) ٢٤(

 أهنم حيذرون من االبتداع يف الدين ومن القول عىل اهللا بـال :ة اخلامسة والعرشونالقاعد) ٢٥(
  ١٩٦................................................................................: علم

ِّ أهنم حيذرون مـن طريقـة أهـل البـدع يف رمـيهم العلـامء :القاعدة السادسة والعرشون) ٢٦(
  ٢٠٠..............: منهمالسائرين عىل طريقة السلف الصالح بالغلظة والشدة بقصد التنفري 

  ٢٠٣.......:  أهنم ال يوالون وال يعادون يف غري مرضاة اهللا:القاعدة السابعة والعرشون) ٢٧(

  ٢٠٥: ِّ أهنم حيذرون من جعل الدين وسيلة للحصول عىل الدنيا:القاعدة الثامنة والعرشون) ٢٨(

  ٢٠٨........................................................................:فإن الناس أربعة أقسام

  ٢١١:  يعتقدون وجوب لزوم املنهاج النبوي يف الدعوة إىل اهللا:القاعدة التاسعة والعرشون) ٢٩(

ً أن يكـون مبنيـا  أهنم يعتقدون أن التعامل مع احلوادث املتغـرية جيـب:القاعدة الثالثون) ٣٠(
  ٢١٩.......................................:عىل فهم أدلة الرشيعة ومعرفة سنن اهللا يف خلقه

  ٢٢٠....................................................................:ٌولكن يف اآلية فوائد عظيمة

  ٢٢٣..................:  وجوب حتذير األمة من أئمة البدع:القاعدة احلادية والثالثون) ٣١(

  ٢٢٦.................................: أن أهل البدع أقسام:القاعدة الثانية والثالثون) ٣٢(

 أن رضر أهل البدع عىل املسلمني قد يكـون أعظـم مـن رضر :القاعدة الثالثة والثالثون) ٣٣(
  ٢٢٨..............................................................................: الكفار

  ٢٣٠............:يف احلكم عىل املخالفني وجوب االعتدال :القاعدة الرابعة والثالثون) ٣٤(

  ٢٣٣:  أن املخالفني لطريقة السلف واقعون بني الغلو واإلرجاء:القاعدة اخلامسة والثالثون) ٣٥(

 أن أثر البدعـة يظهـر عـىل صـفحات وجـوههم وفلتـات :القاعدة السادسة والثالثون) ٣٦(
  ٢٣٥............................................................................:تهمألسن



 

فهرس اجلزء األول  ح 

 يعتقدون أن سياسة الناس جيب أن تكـون  وفـق كتـاب اهللا :القاعدة السابعة والثالثون) ٣٧(
  ٢٣٧............................................:، وفهم السلف الصالحخوسنة رسوله 

لـدعوة إىل اهللا خماطبـة  أهنم يرون أن من الوسائل الرشعية يف ا:القاعدة الثامنة والثالثون) ٣٨(
الناس عىل قدر أفهامهم ومكانتهم، وأن توحيد اخلطاب للناس يف غري فروض األعيـان لـيس 

ًمنهجا ربانيا ً:........................................................................٢٤٠  

  ٢٤٥......: ِّ أهنم حيذرون من مشاهبة الكفار واتباع سبيلهم:القاعدة التاسعة والثالثون) ٣٩(

 أهنم حيكمون عىل الناس بام ظهر من أعامهلـم، ويـدعون الـرسائر إىل :القاعدة األربعون) ٤٠(
  ٢٤٨.................................................................................: اهللا

 أن مـن منـاهجهم التعامـل مـع اخللـق بالـصدق واألمانـة :القاعدة احلادية واألربعون) ٤١(
  ٢٥٠............................................................................:والنصح

  ٢٥٢:  ويعتقدون أنه ال تتم الرغبة يف اآلخرة إال بالزهد يف الدنيا: القاعدة الثانية واألربعون)٤٢(

  ٢٥٦: أهنم يدعون إىل ما دعا إليه القرآن من مكارم األخالق:القاعدة الثالثة واألربعون) ٤٣(

 ويعتقدون أن اهللا تعاىل جعل اإلمامة  يف الدين موروثة عـن :بعة واألربعونالقاعدة الرا) ٤٤(
  ٢٥٨......................................................................:الصرب واليقني

 أن الكفار عندهم ليـسوا عـىل درجـة واحـدة يف التعامـل :القاعدة اخلامسة واألربعون) ٤٥(
  ٢٦١...............................................................................: معهم

............................................٢٦٥  

  ٢٦٩.................................................................من هم العلامء؟: القاعدة األوىل

  ٢٧٣............................................................كيف يعرف العلامء؟: القاعدة الثانية

  ٢٧٦.........................................التفريق بني العلامء وبني من قد يشتبه هبم: القاعدة الثالثة



 

 ط  فهرس اجلزء األول

  ٢٧٧.....................................................................:ّالتفريق بني العلامء والقراء: ًأوال

  ٢٨٣.......................................................:واملثقفني) املفكرين(التفريق بني العلامء و: ًثانيا

  ٢٨٥..........................................................:ُالتفريق بني العلامء واخلطباء والوعاظ: ًثالثا

  ٢٨٧.........................................................مكانة العلامء ومنزلتهم: القاعدة الرابعة

  ٢٨٧.............................................................:أمر اهللا عز وجل بطاعتهم: الدليل األول

  ٢٨٨...............................:أن اهللا سبحانه أوجب الرجوع إليهم وسؤاهلم عام أشكل: الدليل الثاين

َّأن اهللا سبحانه عظم قدرهم فأشهدهم دون غريهم عىل أعظم مشهود: الدليل الثالث َ :.................٢٩٠  

  ٢٩٠.......................................:أن اهللا عز وجل نفى التسوية بني العلامء وغريهم: الدليل الرابع

  ٢٩١....................................................:أهنم أهل الفهم عن اهللا عز وجل: الدليل اخلامس

  ٢٩٢...................................................................:أهنم أهل اخلشية: الدليل السادس

  ٢٩٣.......................................:أن أهل العلم أبرص الناس بالرش ومداخل الرش: الدليل السابع

  ٢٩٤....................:ء عىل سائر البرشأن العلامء ورثة األنبياء، وهم املفضلون بعد األنبيا: الدليل الثامن

  ٢٩٥....................................................:ِّأن العلامء هم املبلغون عن األنبياء: الدليل التاسع

  ٢٩٦.........................................................:أن اهللا سبحانه أراد هبم اخلري: الدليل العارش

  ٢٩٦..................:ُة بوجود العلامء، فإن يقبض العلامء هيلكواأن نجاة الناس منوط: الدليل احلادي عرش

  ٢٩٨........................................:أن البرش حمتاجون إىل العلامء حاجة عظيمة: الدليل الثاين عرش

  ٣٠٠........................................................:مواالة العلامء وحمبتهم: القاعدة اخلامسة

  ٣٠٤....................................................:احرتام العلامء وتقديرهم: سادسةالقاعدة ال

  ٣٠٦..............................................:األخذ عن العلامء والسعي إليهم: القاعدة السابعة

  ٣١١......................................................:احلذر من القدح يف العلامء: القاعدة الثامنة

  ٣١٤..............................................:ة العلامء بغري علماحلذر من ختطئ: القاعدة التاسعة

  ٣١٨.........................................................:التامس العذر للعلامء: القاعدة العارشة

  ٣١٩..................:ًالرجوع إىل العلامء والصدور عن رأهيم خصوصا يف الفتن: القاعدة احلادية عرشة



 

فهرس اجلزء األول  ي 

  ٣٢٠........................................................................................:املدرك األول

  ٣٢٢.........................................................................................:املدرك الثاين

  ٣٢٣.......................................................................................:املدرك الثالث

  ٣٢٣........................................................................................:املدرك الرابع

  ٣٢٤......................................................................................:املدرك اخلامس

َّ وتكلم فيه، فتثبتليس أحد إال: القاعدة الثانية عرشة ِّ :..........................................٣٢٤  

  ٣٢٨.....................................:ترك املبادرة إىل االعرتاض عىل العلامء: القاعدة الثالثة عرشة

  ٣٣٦....................................................:وضع الثقة يف العلامء: القاعدة الرابعة عرشة

....................٣٤٣  

  ٣٤٥......................................................................:اإلخالص: القاعد األوىل

  ٣٤٦.........................................................................:التميز: القاعدة الثانية

  ٣٤٦...............................................................:العدل والوسطية: القاعدة الثالثة

  ٣٤٧..................................................................:جهاد النفس: القاعدة الرابعة

  ٣٤٨.......................................................................:الرفق: القاعدة اخلامسة

  ٣٤٨............................................................:الرجوع إىل احلق: القاعدة السادسة

  ٣٤٩....................................................................:املسؤولية: القاعدة السابعة

  ٣٤٩...................................................................:املسلم عذار: القاعدة الثامنة

  ٣٥٠...............................................................:املسلم ال حيسد: القاعدة التاسعة

  ٣٥١........................................................................:رباين: القاعدة العارشة

  ٣٥١.....................................................:املسلم ال فراغ عنده: القاعدة احلادية عرشة

  ٣٥٢......................................................:ورع املسلم ووقوفه: القاعدة الثانية عرشة

  ٣٥٣.............................................:املسلم صادق يف شؤونه كلها: القاعدة الثالثة عرشة



 

 ك  فهرس اجلزء األول

  ٣٥٣.............................................................:العلم للعلم: القاعدة الرابعة عرشة

  ٣٥٤.......................................................:املؤمن مرآة أخيه: امسة عرشةالقاعدة اخل

  ٣٥٥.................................................:رصاع املسلم وشيطانه: القاعدة السادسة عرشة

  ٣٥٦.................................................................:ذكر اهللا: القاعدة السابعة عرش

  ٣٥٧......................................................:املسلم ال غيبة عنده: القاعدة الثامنة عرشة

  ٣٥٨......................................................:املسلم غري فضويل: القاعدة التاسعة عرشة

  ٣٥٨....................................................:أعامله كلها هللا ومن أجله: القاعدة العرشون

  ٣٥٩...............................................:املسلم يتوب ويؤوب: القاعدة احلادية والعرشون

  ٣٦٠...................................................:مقومات شخصيته:القاعدة الثانية والعرشون

  ٣٦٠........................................................:مداعبة جادة: القاعدة الثالثة والعرشون

  ٣٦١.......................................................:ساعة وساعة: القاعدة الرابعة والعرشون

  ٣٦٢................................................: يتهاون باملعصيةال:  القاعدة اخلامسة والعرشون

  ٣٦٣...................................................:املسلم ال يظلم: القاعدة السادسة والعرشون

  ٣٦٤.....................................................:ال نميمة عنده:  القاعدة السابعة والعرشون

ّال تعلق بالدنيا عنده: القاعدة الثامنة والعرشون ّ:.................................................٣٦٤  

  ٣٦٥.............................................................:الزهد: القاعدة التاسعة والعرشون

  ٣٦٦..................................................................:أعامل اخلري: القاعدة الثالثون

  ٣٦٧..................................................:املسلم قانع عفيف: القاعدة احلادية والثالثون

  ٣٦٧......................................................:حرصه عىل دينه:  الثانية والثالثونالقاعدة

  ٣٦٨...............................................:طريقة املسلم يف التعامل:القاعدة الثالثة والثالثون

  ٣٦٩......................................................:زيارة اإلخوان: القاعدة الرابعة والثالثون

  ٣٦٩........................................................:خلق املسلم: ونالقاعدة اخلامسة والثالث



 

فهرس اجلزء األول  ل 

  ٣٧٠............................................:املسلم يعرف قدر نفسه:  القاعدة السادسة والثالثون

  ٣٧١...........................................:يرجو ربه لنفسه وإلخوانه:القاعدة السابعة والثالثون

  ٣٧٢.....................................:عروف والنهي عن املنكراألمر بامل:القاعدة الثامنة والثالثون

  ٣٧٣...................................................:حذر من اخلالف: القاعدة التاسعة والثالثون

  ٣٧٤......................................................:املخرج من فتن الناس: القاعدة األربعون

...................................................٣٧٥  

ًالدعوة لغة واصطالحا: العنرص األول ً ُ:.........................................................٣٧٧  

  ٣٧٨.............................................................:فضل الدعوة إىل اهللا: العنرص الثاين

ِأهنا من أحسن األقوال واألعامل، ومن أجل القربات إىل اهللا تعاىل: ًأوال ُ:...............................٣٧٩  

ًالدعوة إىل اهللا عمل األنبياء واملرسلني، فمن قام هبا من بعدهم كان متأسيا هبم: ًثانيا ُ ُ:...................٣٨٠  

  ٣٨٠..................................................................................: يدعو قومهعليه السالمٌوهذا شعيب 

ٍالدعوة إىل اهللا عىل بصرية من أجل صفات ا: ًثالثا   ٣٨٢................................... :ملؤمنني الصادقنيُ

  ٣٨٤...................................................................................................:ا أبو هريرة -١

  ٣٨٥............................................................................................:امصعب بن عمري -٢

َ أم سليم -٣   ٣٨٥.....................................................................................................:لُ

ٌالدعوة إىل اهللا سبب للنرص والتمكني يف : ًرابعا   ٣٨٥...............................................:األرضُ

  ٣٨٥..........................................:ٌالدعوة إىل اهللا سبب لنزول الرمحة من اهللا عىل العباد: ًخامسا

ُالدعوة إىل اهللا تنجي األمة من لعنة اهللا: ًسادسا ُ:.......................................................٣٨٦  

ُالدعوة إىل اهللا تنجي : ًسابعا   ٣٨٦........................................................... :من عذاب اهللاُ

  ٣٨٦...........................................................:الدعوة إىل اهللا تنجي األمة من اهلالك: ًثامنا

  ٣٨٧.......................................................:الدعوة إىل اهللا تنجي من اخلرسان املبني: ًتاسعا

  ٣٨٨....................................:اب الداعي بعد موتهمن فضائل الدعوة إىل اهللا استمرار ثو: ًعارشا



 

 م  فهرس اجلزء األول

َأن اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرض يصلون عىل معلـم النـاس : من فضل الدعوة إىل اهللا: احلادي عرش ُ َ
  ٣٩١................................................................................................ :اخلري

ٌالدعوة إىل اهللا تعاىل جهاد يف سبيل اهللا: الثاين عرش ُ: ...................................................٣٩٢  

  ٣٩٣..........................هل اجلهاد باحلجة والربهان أفضل من اجلهاد بالسيف والسنان؟: سؤال

  ٣٩٥....................................... :أهنا سبب لدخول اجلنة: من فضل الدعوة إىل اهللا: الثالث عرش

  ٣٩٦...........................................................:حكم الدعوة إىل اهللا: العنرص الثالث

..................................................٤٠١  

  ٤٠٣......................................................................... :ُّالذل واهلوان: املرض األول

  ٤٠٤........................................:ُالتفرق واالختالف، الذي أدى إىل ضعف األمة: املرض الثاين

  ٤٠٥.:كثرة القتل والتفجري والتدمري، الذي أدى إىل غياب األمن يف كثري من البالد اإلسالمية: املرض الثالث

  ٤٠٦............................................:اإلسالم: ِموضوع الدعوة: ُاألصل األول

  ٤١٠...........................................:  وصحابته الناس إىل اإلسالمخٌأمثلة يف دعوة النبي 

  ٤١٤............................: صفات الداعي إىل اهللا:  الداعي إىل اهللا فصل: األصل الثاين

  ٤١٤......................................................................:اإلخالص: الصفة األوىل

  ٤١٨.........................................................................:الصدق: الصفة الثانية

  ٤١٩................................................................................. :ن مؤمن آل فرعو-أ

  ٤٢٠................................................................................ : مؤمن آل ياسني-ب

  ٤٢٠................................................................................: الغالم والراهب-ج

  ٤٢٣...........................................................................:العلم: الصفة الثالثة

ّخطورة اجلهل والقول عىل اللـه بغري علم ِ:......................................................٤٢٤  

  ٤٢٦.........................................................................................:فضل العلم

  ٤٢٩......................................: َو أفضل العلم معرفة التوحيد، وخطورة الرشك



 

فهرس اجلزء األول  ن 

  ٤٢٩..........................................................................:أقسام التوحيد: ًأوال

  ٤٣٠......................................................................:التحذير من الرشك: ًثانيا

  ٤٣١...............................................................................:الشهادتان: ًثالثا

  ٤٣٢..................................................................:)ال إله إال اهللا(فضائل : ًرابعا

  ٤٣٤.................................................................:)ال إله إال اهللا(رشوط : ًخامسا

  ٤٣٤..........................................................:العلم بمعناها املنايف للجهل: الرشط األول

  ٤٣٥.................................................................... :اليقني املنايف للشك: الرشط الثاين

  ٤٣٦..................................................:املنايف للرد) ال إله إال اهللا(القبول لـ : الرشط الثالث

  ٤٣٦.................................... :املنايف للرتك) ال إله إال اهللا(االنقياد واالستسالم لـ : الرشط الرابع

  ٤٣٦.............................................................. :الصدق املنايف للكذب: الرشط اخلامس

  ٤٣٧...........................................................:اإلخالص املنايف للرشك: الرشط السادس

  ٤٣٧........................................................................:املحبة ألهلها: الرشط السابع

  ٤٣٨....................................................................:اغيتالكفر بالطو: الرشط الثامن

  ٤٣٨.................................................................................:ومن األمثلة عىل الدعوة إىل اهللا بعلم* 

  ٤٤١..................................................................:القدوة احلسنة: الصفة الرابعة

ً لتبليغ الرشائع املنزلة عليهم قوال†أن اللـه تعاىل بعث األنبياء : األمر األول   ٤٤١...............:ً وعمالِ

  ٤٤٢...................................................................................................:إبراهيم عليه السالم

  ٤٤٢...................................................................................................:ٌشعيب عليه السالم

  ٤٤٢......................................................................................................:حييى عليه السالم

  ٤٤٢..................................................................:خحممد ُإمام الدعاة إىل اهللا وخاتم األنبياء واملرسلني 

  ٤٤٣.................. : عىل من مجع بني الدعوة والقدوة احلسنةخُثناء اهللا عز وجل ورسوله : األمر الثاين

  ٤٤٤.............................................:ٍ من علم ال ينفعخُّاستعاذة النبي الكريم : األمر الثالث

  ٤٤٤................................................................ :ُذم من خالف فعله قوله: رابعاألمر ال

  ٤٤٤..................................................................................................: ففي كتاب اهللا تعاىل•



 

 س  فهرس اجلزء األول

  ٤٤٦..................................................................................................: ويف سنة رسول اهللا•

َ ومن أقوال العلامء يف ذم من خالف فعله قوله• ُُ:.........................................................................٤٤٦  

َأن اهللا عز وجل يسأل العامل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به: األمر اخلامس ُِ َ َ:.........................٤٤٧  

َسوء عاقبة من خالف فعله قوله: األمر السادس ُ ُ: ......................................................٤٤٧  

  ٤٤٨...........................................:ِاهتامم الناس وارتباطهم بعمل الداعي إىل اهللا: األمر السابع

  ٤٤٨...............................................................................................:ومن األمثلة عىل ذلك* 

  ٤٥٠. :أن استجابة الناس للدعوة بالقدوة احلسنة أكثر وأرسع من استجابتهم للدعوة بالقول فقط: األمر الثامن

  ٤٥٠.................................................................................................:لكذومن األمثلة عىل 

  ٤٥٢.......................................: الناس أمور الدين بالبيان الفعيلخُتعليم النبي : األمر التاسع

  ٤٥٢.................................................................................................:ومن األمثلة عىل ذلك

  ٤٥٥.......................................................: أسوة الدعاة إىل اهللاخٌحممد 

  ٤٥٦......................................................................................... :اهللا تعاىل وذكره خ النبي -١

  ٤٥٧..........................................................................................: بالصالةخ اهتامم النبي -٢

  ٤٥٧............................................................................................: يف سبيل اهللاخ إنفاقه -٣

  ٤٥٨..............................................................................................: لنسائهخ معارشته -٤

  ٤٥٩.................................................................................................: بالعهدخ وفاؤه -٥

  ٤٦٠................................................................................................: واإليثارخ النبي -٦

  ٤٦١...........................................................................................:ُ وصفحهخ عفو النبي -٧

  ٤٦٢................................................................................: تواضعه صلوات ريب وسالمه عليه-٨

  ٤٦٣................................................................................................: يف الدنياخ زهده -٩

  ٤٦٥..........................................................................................: إىل اهللا تعاىلخ دعوته -١٠

  ٤٦٦................................................: يف بناء املسجد وأثرها عىل الصحابةخ مشاركته -١

  ٤٦٧...............................................: يف حفر اخلندق وأثرها عىل الصحابةخ مشاركته -٢

  ٤٦٨.............................................................................: بأصحابهخ رأفته -٣

  ٤٦٨.........................: من أهله ضيافة املحتاج قبل أن يطلب ذلك من أصحابهخ طلب النبي -٤

  ٤٦٩............:ّ بإبطال دم حفيد عمه وربا عمه، وذلك عند إبطال دماء اجلاهلية ورباهاخ بدء النبي -٥



 

فهرس اجلزء األول  ع 

 برد ما كان له ولبني هاشم من سبي هوازن، وعند حثه للـصحابة عـىل ذلـك، وأثـر ذلـك خلنبي  بدء ا-٦
  ٤٦٩..............................................................................................:عليهم

  ٤٧٠...............................................: خسلف األمة خري من تأسى بالنبي 

  ٤٧٠.......................................: وحرصه عىل األعامل الصاحلةا أبو بكر الصديق -١

  ٤٧١..........................................................: وتواضعها عمر بن اخلطاب -٢

  ٤٧١.............................................: وإنفاقه يف سبيل اهللا أبو طلحة األنصاري -٣

  ٤٧٢..............................................................:وحتريم اخلمري الصحابة -٤

  ٤٧٣.................................: صالة الليل يف بيته وتالوة القرآن الكريم يفا أبو هريرة -٥

  ٤٧٣........................................................:ُ حب األنصار لقراءة القرآن الكريم-٦

  ٤٧٥..............................................................:املدعو: األصل الثالث

  ٤٧٥................................................................................من هو املدعو؟

  ٤٧٥.............................................................................:أصناف املدعوين

ّمراعاة أحوال املدعوين  ُ   ٤٧٦................................................................. :)املخاطبني(ُ

  ٤٧٦...............................:ُمرشوعية مراعاة أحوال املدعوين أو املخاطبني يف كتاب اهللا: ًأوال

  ٤٧٦...................................................................................: إرسال الرسل-١

  ٤٧٦..............................................................:ُطفاء اهللا تعاىل األنبياء عليهم السالم من بني أقوامهماص. أ

  ٤٧٧................................................................:بعث اهللا تعاىل الرسل عليهم السالم بألسنة أقوامهم. ب

  ٤٧٨.............................................:ٍإعطاء اهللا عز وجل األنبياء عليهم السالم معجزات تالئم حال أقوامهم. ج

  ٤٧٨.............................: بالقيام بالدعوة بعدة طرقخً أمر اهللا عز وجل حبيبه الكريم حممدا -٢

ّ تظهر مراعاة أحوال املدعوين يف كتاب اهللا من الترشيعات اإلسالمية-٣ ُ:.............................٤٨٠  

ِ مراعاة أحوال الناس-أ   ٤٨٠.................................................................: يف ترتيب نزول القرآن الكريمِ

  ٤٨١............................................:ٍ مراعاة أحوال الناس بترشيع رخص عند القيام بأركان اإلسالم األربعة-ب

  ٤٨٢..........................................: مراعاة أحوال الناس بترشيع التفريق بني حالتي اخلطأ والعمد يف األحكام-ج



 

 ف  فهرس اجلزء األول

  ٤٨٢.........................................................: مراعاة اختالف أحوال الناس بترشيع التنويع يف عقوبة الزنا-د

  ٤٨٣........................................................: مراعاة أحوال الناس بترشيع التنويع أو التخيري يف الكفارات- و

  ٤٨٥.....................:خاطبني يف السنة النبوية املطهرةِمرشوعية مراعاة أحوال املدعوين أو امل: ًثانيا

ِ ملن يرسله داعيا عـن وصـف املـدعوين، وأمـره الـدعاة بمراعـاة الرتتيـب والتـدرج يف خ إخبار النبي -١ ً
  ٤٨٥.............................................................................................. :ِالدعوة

  ٤٨٦...........................:خوقرص خطبته  أصحابه باملوعظة يف األيام، خُّ ختول النبي الكريم -٢

  ٤٨٧........................................................................................: أصحابه باملوعظةخّ ختوله -أ

َ قرص خطبته -ب   ٤٨٧.................................................................................................:خِ

لرتسـيخ  وذلـك -عىل تفاوت أفهام النـاس- بتقريب املعاين إىل أفهام املخاطبني خُ اهتامم النبي الكريم -٣
  ٤٨٨.......................................................................... :املعاين يف القلوب والعقول

ً كان فصال بيناخُ كون كالمه -أ ً:.....................................................................................٤٨٨  

  ٤٨٩..........................................................................: للكالم أثناء الدعوة والتعليمخ إعادته -ب

  ٤٩٠...............................................................:تعليم وسائل اإليضاح يف التوجيه والخ استخدامه -ج

  ٤٩٢.............................................................................: أسلوب رضب األمثالخ استخدامه -د

  ٤٩٣..................................................: أحوال الوافدين عليهخ مراعاة النبي الكريم -٤

  ٤٩٣...........................................................................: باإلجابة عىل أسئلة الوافدينخ اهتاممه -أ

  ٤٩٥.............................................................................: اشتياق الوفود إىل أهلهمخ مراعاته -ب

  ٤٩٦...............................................: أحوال الناس عند اإلفتاءخ مراعاة النبي الكريم -٥

  ٤٩٧............................................................................................:التعرف عىل املستفتي: ًأوال

  ٤٩٨.......................................................................:اختالف أحوال السائلنياختالف الفتوى ب: ًثانيا

  ٤٩٨.................................................................................: السائل بأكثر مما سألهخإجابته : ًثالثا

  ٤٩٩................................................ : بمراعاة أحوال املأمومنيخ اهتامم النبي الكريم -٦

  ٤٩٩............................................:ألصحاب األعذار من املأمومني األئمة بتخفيف الصالة مراعاة خ أمره -أ

  ٥٠٠.....................................................: الشديد عىل اإلمام بسبب إطالته الصالة باملأمومنيخ غضبه -ب

  ٥٠١.............................................................................: املأمومني أثناء صالته هبمخ مراعاته -ج

  ٥٠٢.............:ّ يف استخدام أسلوب اللني والشدة مراعاة ألحوال املخاطبنيخ تنويع النبي الكريم -٧



 

فهرس اجلزء األول  ص 

  ٥٠٣..............................:ّ بعض األمور املختارة خمافة وقوع الناس يف أشد منهاخ ترك النبي -٨

  ٥٠٤.............:من فشل مفاوضات الصلح بالكاملً عىل ترك بعض األمور املختارة يف صلح احلديبية خوفا خ موافقته -أ

  ٥٠٦.....................:ً؛ خوفا من سوء تفسري الناس لقتله-برغم استحقاقه لذلك- بقتل عبداهللا بن أيب خُ عدم إذنه -ب

  ٥٠٦......................................:سالم إعادة بناء الكعبة عىل ما كانت عليه، خشية نفور الناس عن اإلخ تركه -ج

  ٥٠٧................ : أمته بذلكخً الطرف عن بعض املخالفات مؤقتا، وأمره خّ غض النبي الكريم -٩

  ٥٠٧........................................................................: األعرايب يبول يف املسجد حتى فرغخ تركه -أ

  ٥٠٨..................................... :ُالذين ترى عندهم املعصية، مع رضورة كراهيتها بالصرب عىل األمراء خ أمره -ب

  ٥٠٩......................... : اختالف أحوال الناس عند تقديمهم للصدقةخ مراعاة النبي الكريم -١٠

ِّ الشخص الذي تصدق عليه بثوبني من التصدق بأحدمهاخُ منعه -أ ُُ:..................................................٥٠٩  

  ٥١٠...........................................:ِ بإمساك بعض ماله بدل التصدق بكاملها كعب بن مالك خُ أمره -ب

  ٥١٠....................................:ب عىل تصدق الفاروق بنصف ماله وتصدق الصديق بكل ماله خ موافقته -ج

  ٥١٢............................................:أساليب الدعوة ووسائلها: األصل الرابع

  ٥١٢...............................................:ُمصادر أساليب الدعوة ووسائلها: العنرص األول

  ٥١٢................................................................................. :القرآن الكريم: ًأوال

  ٥١٣................................................................................... :السنة النبوية: ًثانيا

  ٥١٣.......................................................................... :ُسرية السلف الصالح: ًثالثا

  ٥١٤...........................................................:رضورة االستمساك بالنهج الصحيح يف الوسائل واألساليب

  ٥١٥.................................................................:أساليب الدعوة: العنرص الثاين

  ٥١٦...............................................................................:أساليب الدعوة إىل اهللا

  ٥١٨................................................................: وسائل الدعوة:العنرص الثالث

  ٥٢١....................................................................................:العوامل التي تتعلق باخلطيب: ًأوال

  ٥٢٩.............................................................................:العوامل التي تتعلق بموضوع اخلطبة: ًثانيا

  ٥٣٦........................................................................:العوامل التي تتعلق بالوسائل واألساليب: ًثالثا

  ٥٥١...................................................................................: العوامل التي تتعلق باملدعوين: ًرابعا

  ٥٥٦.........................................................: قواعد الدعوة إىل اهللا: فصل



 

 ق  فهرس اجلزء األول

  ٥٥٩..........................................................................:سورة نوح

  ٥٦٥...............................................................................:أساليب الدعوة

..............................٥٧٣  

  ٥٨١.................:حتذير اإلمام األلباين اخلطباء والدعاة من رواية احلديث الضعيف) ١(

احلـديث ذكر أقوال العلامء ومناقشة الـشيخ األلبـاين لإلمـام املنـذري عـىل تـساهله يف روايـة 
  ٥٨٣...........................................................................:الضعيف

  ٥٨٣.................................: ليس عىل إطالقها) العمل باحلديث الضعيف( قاعدة 

  ٥٨٣..............................................................................: القيد احلديثي-أ

  ٥٨٤..............................................:رشائط العمل باحلديث الضعيف عند احلافظ ابن حجر

  ٥٨٥................................................:ما توجبه الرشوط املذكورة عىل أهل العلم من التمييز

  ٥٨٦..............................:ما ذكره املنذري من تساهل العلامء يف الرتغيب والرتهيب واجلواب عليه

  ٥٨٧..................................................:األدب يف رواية احلديث الضعيف عند ابن الصالح

  ٥٨٨..........................................................................:البد من الترصيح بالضعف

  ٥٨٩..................تأثيم اإلمام مسلم ملن يروي عن الضعيف، وال يبني حاله ولو يف الرتغيب والرتهيب

  ٥٩٠.................................................:عاقبة التساهل برواية األحاديث الضعيفة وكتم بياهنا

  ٥٩٠.............................................................................: القيد الفقهي-ب

  ٥٩١....................:قول ابن تيمية املفصل يف ذلك، وأنه ال جيوز استحباب يشء ملجرد وجود حديث ضعيف يف الفضائل

  ٥٩٢................................................:مراد العلامء من العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل

  ٥٩٢...............................................................:مثال للعمل باحلديث الضعيف برشطه

  ٥٩٣.........................................................:ال جيوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل

  ٥٩٤.....................................:خالصة كالم ابن تيمية يف العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل

  ٥٩٥.....................................................:تدعة االعتامد عىل األحاديث الواهيةمن طرق املب



 

فهرس اجلزء األول  ر 

  ٥٩٧.............................................:تقرير إشكال حول اشرتاط الصحة يف أحاديث الرتغيب

  ٥٩٨....................................................................:رد اإلشكال بتفصيل علمي دقيق

  ٦٠٠........................................................................:خالصة كالم اإلمام الشاطبي

ًصعوبة متييز الضعيف الذي جيوز العمل به حديثيا وفقهيا ً:............................................٦٠١  

  ٦٠٢.........................................................:مثال من واقع بعض الفقهاء

  ٦٠٣.......................................:األحاديث الضعيفة عمدة املبتدعة واجلهلة) ٣(

  ٦٠٥..........................................................:حلديث الضعيفمثال من ا

»
« :..............................................................٦١٣  

  ٦١٧........................................................................:حرمة األلفاظ الرشعية

  ٦١٨..............................................................:طاء يف األلفاظ ولدت البدعاألخ

  ٦٢٠..........................................................:اإلمجال حيث جيب االستفصال بدعة

  ٦٢١.........................................................................:املشاحة يف االصطالح

  ٦٢٣..................................................:األقوال والقواعد املجملة سبب الظهور البدع

  ٦٢٥.............................................................................:اخلالف أمر كوين

  ٦٢٧.......................................................................:اخلالف سمة أهل البدع

  ٦٢٨...........................................................................:اخلالف آفة الذنوب

  ٦٣٠...................................................................................:اخلالف رش

  ٦٣٣...................................................................:»اختالف أمتي رمحة«حديث 

  ٦٣٣......................................................................................:اختالف التنوع

  ٦٣٤...........................................................................:احلق يف جهة واحدة



 

 ش  فهرس اجلزء األول

  ٦٣٤..............................................................................:األدلة من القرآن

  ٦٣٧...............................................................................:األدلة من السنة

  ٦٣٩................................................................................:عمل الصحابة

  ٦٤٠.........................................................................:ًليس كل جمتهد مصيبا

  ٦٤٣............................................:صحة العقيدة سبب إلدراك احلق، واستجابة الدعاء

  ٦٤٥.............................................................:فهم السلف عاصم من االختالف

  ٦٤٧...........................................................:»صالة العرص يف بني قريظة«حديث 

  ٦٤٩............................................................................:ِّال يعذر كل متأول

  ٦٥١...........................................................:السلف كانوا يطلبون دالئل األقوال

  ٦٥٢........................................................................:االحتجاج باالختالف

  ٦٥٤.............................................................:الرتخص باألخف عند االختالف

  ٦٥٦..........................................................................:تياط يف اخلالفاالح

  ٦٥٧........................................................................:ًليس كل خمطئ مأجورا

  ٦٦٠............................................................................ُمتى يعذر املخطئ؟

  ٦٦٢......................................................................:ضوابط مسائل االجتهاد

  ٦٦٦.........................................................................:تبيني األخطاء واجب

  ٦٦٩................................................................:أهل البدع أخطر من أهل امللل

  ٦٧٤......................................: اخلالف احلاصل بالردود أهون من انتشار البدع واألخطاء

  ٦٧٦.................................................................:قاعدة مقطوعة الصلة بالسلف

  ٦٨٤...................................................................:ال تأتلف األمة هبذه القاعدة

  ٦٨٦.......................................................................:أقوال العلامء يف القاعدة

  ٦٨٦...................................................::سامحة الشيخ العالمة املفتي عبد العزيز بن باز 



 

فهرس اجلزء األول  ت 

  ٦٨٧...........................................................::الشيخ العالمة حممد الصالح العثيمني 

  ٦٨٨.................................................::املحدث حممد نارص الدين األلباين عالمة الشام؛ 

  ٦٨٨....................................................................:العالمة صالح بن فوزان الفوزان

  ٦٩٠......................................................................: العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد

أ .....................................................................:فهرس اجلزء األول 




